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 التوقيع مشرًفا
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 أ . د / فايز ذكي حممد دياب  3
أستاذ اللغويات المتفرغ بكلية اللغة 

 القاهرة -جامعة األزهر  –العربية

عضًوا 
 مناقًشا
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 إهداء
 إلى سبب وجودي في الحياة .....والدي العزيز حفظه هللا ورعاه .

 إلى من شهدت غرس هذا البحث ولم تقطف جناه ..... أمي  عليها رحمة هللا .

 .ائه الجلّي...عطو  ّنهعظيم مفضله علّي... و م هللا و ع  إلى ن  

 (دن  د ، و ر  غ  د، محمد ، ر  ع  و   ) ورودي الصغيرةو  ...... إلى زوجي العزيز 

الدافع لنجاحي كنت ... والحريص على و  جي العزيز .... نعم الرفيق أنت ،زو   
 ونور طريقي أينما أقمت و نزلت.... أسرتنا ال زلت 

و قليل ما منحتكم من وقتي  شكركم على ما تحملتم من انشغاليأ أوالدي األحباء
 فكنتم على ذلك صابرين راضين .

 نور أضاء قلبي و بصري .. و فضل يّسر كل أمري .فأنتم نعمة فاقت شكري.... و 

 االعتراف بالفضل ال يوّفي..... أن كلمات الشكر ال تكفي ....و إال

لو وبسمة ورفقة بها يح ضياءبل أدعو هللا أن يديمكم نعمة و ،  فلن أشكركم لذا 
 .يعظم األملالعيش و 

 ...................      حفظكم هللا و رعاكم .



  المقدمـــة
 

 أ

 المقدمة
ي المصطفى، الحبيب المرتجى، السالم على النب، والصالة و الحمد هللو بسم هللا 

من سار ير رسالة وخير هدى، وعلى آله وصحبه و هادي العالمين بإذن ربه بخ
 :بعدو بنهجه اقتدى... و بهديه اهتدى، و  ،على دربه

وأفكاره مترامية والخوض فيه يحتاج إلى دربة و بحر أمواجه متالطمة، فعلم النح 
في  فكم من باحث أعيا ،ه من سبيلما لشاطئو  ،العسر فيه ليس بالقليلو  ،ومهارة 

 عسره.في توضيح وتذليل صعبه و  الجهدكل  وبذلفهمه، وأضنى في بحثه، 
، والبحث فيها لغتنا خير لغة كانت للخطاب، و لما كان كتاب هللا أشرف كتابو 

في وجه و  ،شرفت بهذا العمل ،يغترفومن معينها المحب ينهل و  ،شرففضل و 
 .ملاألو كرمه يعظم الرجاء و هللا 

جمع ذلك الكتاب بين  ،فهذا بحث في كتاب جليل من كتب إعراب القرآن الكريم
أفادت طالب و التوجيهات التي أثرت و الخالفات و من اآلراء النحوية  ادفتيه فيض  

حاولت و لقد شرفت بهذا البحث و اللغة، و النحو و أضافت لبنة في بناء العلم و  ،العلم
التي ترقى  ،في خدمة لغة القرآن الكريمجاهدة أن أقدم فيه ما استطعت طامعة 

 .يسطع نجمهاو شأنها و يعلو  ،األمة برقيها
للغة القرآن، فلغتنا العربية هي أرقى  اوقد يكون هذا البحث ونظيره خادم  

ا وشرف ا اللغات وأفضلها وأوسعها، وكفاها أنها لغة القرآن الكريم،  فخر ا ومجد 
صرف وشعر وبالغة وما فيها من و وأين للغات األخرى ما للعربية من نحو 

استعارة وكناية وما للعرب من سنن في كالمهم من تقديم وتأخير وقلب 
  .واستعارة وتمثيل وغيرها

و هذا اللسان كالم أهل الجنة، وه:»قال الفارابي في مقدمة " ديوان األدب
كل خسيسة والمهذب مما  عنى المعل  و المنزه من بين األلسنة من كل نقيصة 

هجن أو يستشنع، فبنى مباني باين بها جميع اللغات من إعراب أوجده هللا يست
 .(1)«له وتأليف بين حركة وسكون حاله به 

                                                           

 . 1/71،72ديوان األدب للفارابي  (1)



  المقدمـــة
 

 ب

ا للوهن  النحويةو وقد نشأت الدراسات اللغوية  بسبب الزيغ الذي طرأ على  دفع 
لقرآن الكريم بعد اختالط ألسنة العرب ووقوع الخطأ من بعضهم في تالوة ا

العرب بغيرهم من العجم فنتج عن االختالط في الحياة االجتماعية االختالط 
اللغوي وتطرق الفساد إلى ألسنة العرب فمست الحاجة إلى نشأة ضوابط تصون 
اللسان من الخطأ في النطق وفي تالوة القرآن الكريم، فشمر علماؤنا عن ساعد 

 .حمايتهاو كريم الجد لخدمة لغة القرآن ال
 :سالم وكانت بداية تلك الجهود على يد أبي األسود الدؤلي ولذا قال ابن

 .(1)«وكان أول من أسس العربية وفتح بابها ووضع قياسها أبو األسود الدؤلي»
ذا كان أبو األسود على رأس هؤالء الدارسين فقد توالت بعده الجهود  وا 

، ولما كان الحافز إلى تلك الدراسات هو القرآن الكريم فقد تنوعت والدراسات
تلك الدراسات فظهر علم التفسير والحديث والفقه والقراءات إلى جانب اللغة 

 والنحو وعلم العروض وغيرها.
ذا كان أبو األسود قد وضع  في علم النحو بقيامه بضبط  األولى اللبنةوا 

فدرس  ،فقد أضاف الالحقون  ذلك، القرآن فهو علمي نحوي ، ال شك في
عيسى بن عمر النحو وتوسع فيه، كما كان أبو عمرو بن العالء من المهتمين 

وله فيه آراء منقولة، كما اهتم الخليل بن أحمد بالرواية والمشافهة  ،بالنحو
كما اشتهر يونس بن حبيب باللغة  )العين(ووضع أول المعجمات العربية 

 فيه.  اع لنفسه منهج  وجمع الغريب وبالنحو وض
ا في النحو والصرف واللغة فكان في هؤالء سيبويه الذي وضع كتاب  من و 

 مقدمة كتب النحو واللغة.
ا إلى وضع المعجميين معجماتهم هو خدمة القرآن الكريم وقد كان الدافع أيض  

 كما قال ابن خلدون في مقدمته: ،والحفاظ على أشرف اللغات لغتنا العربية
لى حفظ الموضوعات اللغوية بالكتاب والتدوين خشية الدروس وما فاحتيج إ»

                                                           

 .  29طبقات فحول الشعراء (1) 



  المقدمـــة
 

 ت

ينشأ عنه من الجهل بالقرآن والحديث، فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك وأملوا 
 . (1) «فيه الدواوين

ن قصر في أي جانب من جوانبه   .ولعل البحث في تلك اللغة مما يرتقي به وا 
 :ى اختيار هذا الموضوع عدة أمور وهيوقد دعاني إل

أن أعيش في ظل ِّ كتاب هللا من خالل البحث في كتاب من كتب إعراب  –أ 
 القرآن الكريم .

 المشاركة في وضع لبنة في صرح اللغة العربية . -ب
على  االنحوية والصرفية في هذا الجزء من الفريد؛ سير   آراء سيبويهجمع  -ج

 محبيها.و  غةخادمي اللو  نهج الباحثين
تحقيق ما ورد في هذا الجزء من الفريد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية،  – د

وتخريج ما ورد من أبيات شعرية، وترجمة ما غلب على ظني عدم شهرته من 
 أسماء العلماء.

النحوية والصرفية الواردة، وتوثيق آراء وخالفات  آراء سيبويهبحث  - هـ 
 ... وفي هذا البحث:ا.وتنقيح   االنحاة فيها توضيح  

  ثالثين مسألة من الجزء موطن الدراسـة.و  اجمعت خمس   -1
قسمت البحث إلى تمهيد وبابين، يتضمن التمهيد ترجمة لسيبويه  – 2
الهمذاني، والباب األول مكون من ثالثة فصول، والثاني من فصل واحد، و 

 والفصول الثالثة األول بهذا الترتيب:
 اتيسير   اأبجدي   امنها مرتب ترتيب  فصل الحروف، وكل  األسماء، األفعال ثم
 على المطالع للبحث.

شأن  اأبجدي   ترتيب ا قد رتبتهاو أما فصل الباب الثاني؛ ففيه المسائل الصرفية، 
 .الباب األول

في أول المسألة أقوم بعرض نص الهمذاني ثم أتناوله بالتفصيل موثقة  -3
 مصادره ما تيسر ذلك.

                                                           

 . 404مقدمة ابن خلدون  (1)



  المقدمـــة
 

 ث

سيبويه، وعرض نصوصهم  آراء على رأسهمو آراء النحاة  أقوم بعرض -4
 مراعية الترتيب الزمني.

 عرضت رأي كل فريق مرجحة ما أمكن ذلك من آراء. – 5
من خالل بحث بعض المسائل أبين موقف سيبويه من المسألة موضع  -6

 .البحث
 إذا احتاجت المسألة إلى تعقيب عقبت عليها. -7
 واألحاديث النبوية من كتب التراث. ،آنيةقمت بتخريج اآليات القر  -8
وثقت الشواهد الشعرية بنسبتها إلى قائليها مع بيان بحر الشاهد،  -9

 وتخريجه من كتب النحو والصرف.
ذكرت أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل في خاتمة البحث  -10
 .الدراسة في المسائلو  البحث
 ن:عرضت في نهاية البحث فهارس لكل م – 11
 اآليات القرآنية. -
 األحاديث النبوية. -
 .أمثالهمو  أقوال العرب -
 األرجاز.و  األشعار 
 األعالم المترجم لها. -
 ثبت المصادر والمراجع. -
 الموضوعات الواردة بالبحث. -

  



  المقدمـــة
 

 ج

 التمهيد
 : فيه مبحثانو 
 ترجمة سيبويه: : المبحث األول 

ر بن ش  بِّ بن قنبر، وقيل اسمه: هو عمرو بن عثمان  اسمه ونسبه وكنيته ولقبه:
وقال أحمد بن عبد الرحمن الشيرازي في كتاب األلقاب: إن » سعيد، ففي البلغة: 

 .(1)«اسم )سيبويه( بشر ابن سعيد، وهو غريب والمشهور عمرو
 لك بن أدد، وهو مولى بني الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن ما

ولد بقرية من قرى شيراز، يقال لها: البيضاء من أعمال فارس ويكنى :أبو  
 .(3)، وقيل: يكنى بأبي الحسن (2)بشر، وهو األشهر

ائحة التفاح، وسبب تلقيبه به، قيل: أما لقبه: فهو )سيبويه( ومعناه بالفارسية: ر 
، وقيل لجمال رائحته، ففي (4)وجنتيه كانتا كتفاحتين، وكان في غاية الجمال  ألن

كان من يلقاه ال يزال يشم منه رائحة الطيب، فسمي بذلك، وقيل: كان » البغية: 
 .(5)«اد شم التفاح، وقيل: لقب بذلك للطافته؛ ألن التفاح من أطيب الفواكهيعت

 : مولده ووفاته
من  (6) 148لم أقف في كتب التراجم على سنة مولده إال في األعالم وهي سنة 

، وقيل: (1)هـ 177، وقيل: (7)هـ 180الهجرة، أما سنة وفاته فقيل: توفي سنة 
 .(3)هـ  194هـ ، وقيل 184وقيل:  ،(2) هـ183

                                                           

 . 1/49( البلغة في تراجم أهل النحو و اللغة 1)

، أخبار 1/6، إتحاف النبالء ببيان تسمية العلماء 3/463، وفيات األعيان 1/602( انظر: غاية النهاية 2)
، تهذيب الكمال 1/90النحويين  ، تاريخ العلماء2/346، 1/41، إنباه الرواة 1/28النحويين البصريين 

 .5/81، األعالم 7/346، سير أعالم النبالء 3/11، ديوان اإلسالم 8/232

 .1/35، نور القبس 354، 2/346، إنباه الرواة 2/229، بغية الوعاة 14/99( انظر: تاريخ بغداد 3)

 ، 14/99، و انظر: تاريخ بغداد 1/6( إتحاف النبالء ببيان تسمية العلماء 4)

 .2/229( بغية الوعاة 5)

هـ، 149ذي توفي ، هذا التاريخ ال يعول عليه ، إذ كيف يتتلمذ على عيسى بن عمر ال 5/81( انظر األعالم 6)
 م 1974هـ ، انظر حنو اخلليل بن أمحد للدكتور عبد النعيم علي حممد  140أن والدته  قبل سنة والصواب 

،  7/346، سير أعالم النبالء 1/90، تاريخ العلماء النحويين 1/224، البلغة 2/346( انظر : إنباه الرواة 7)



  المقدمـــة
 

 ح

، (5)، وقيل: بل أربعين(4)ثنتين وثالثين سنة أما عمره حينئذ فقيل: كان عمره ا 
 .(6)وقيل: كان ستين سنة أو اثنتين وستين

 .(9)، وقيل بالبيضاء(8)، وقيل بساوة (7)ان وفاته: قيل بالبصرةكما اختلف في مك
وتوفي بشيراز، سنة  »نحويين:وقيل: كانت وفاته بشيراز، ففي تاريخ العلماء ال

ثمانين ومائة ،  قال األصمعي: قرأت على قبر سيبويٍه بشيراز: هذا قبر سيبويٍه. 
 وعليه مكتوب هذه األبيات:

َََََََب   ة  ب َََََََح  األأ  ب  ه َََََََذ    زاور  ت َََََََ ول  ط َََََََ د  ع 
 

 ََََ ََََأ  ون  ََََأ  ف   زار  ى الم  ََََق  وأ   موك  ل  س   عواش 
. 

َََََََو  أ   كَََََََوك  ر  ت   َََََََق  ب   كَََََََون  مَََََََا ي   ش  ح   رة  ف 
 

 َََََ َََََن  ؤ  ي   م  ل  َََََر  ك  و   وك  س  َََََب  َََََ م  ًة ل   واع  ف  د  ي 
 

َََق   َََي الق  ض  َََ اء  ض  َََح   ب  صَََاح  ت   ر  وص   رة  ف 
 

   (10)واع  د  ص  ت  ضوا و  ر  ع  أ   ة  ب  ح  األ   ك  ن  ع 
  

 
 

 شيوخه: من 
 عيسى بن عمر:  -1

، اختلف في نسبه، فقيل: هو مولى سليمانعيسى بن عمر الثقفي، وكنيته أبو 
ب سِّ قيل هو مولى خالد بن الوليد المخزومي ونزل في ثقيف فن  لبني مخزوم، و 

 إليهم.

                                                                                                                                                                      

 .3/11، ديوان اإلسالم 8/10غاية النهاية 

 .3/464( انظر وفيات األعيان 1)

 .1/38،طبقات النحويين 7/346( انظر سير أعالم النبالء 2)

 .3/11( انظر ديوان اإلسالم 3)

 .5/81، األعالم 3/464وفيات األعيان 2/229( انظر :بغية الوعاة 4)

 . 8/351( انظر سير أعالم النبالء 5)

 .8/351، سير أعالم النبالء1/90انظر تاريخ العلماء النحويين  (6)

 ..3/463، وفيات األعيان 2/29( انظر : بغية الوعاة 7)

 .3/464، وفيات األعيان 14/99، تاريخ بغداد 2/229( انظر : بغية الوعاة 8)

 .2/229( انظر : بغية الوعاة 9)

: ، وانظر109 ،1/108تاريخ العلماء النحويين البصريين و الكوفيين و غيرهم  كامل، انظر(  األبيات من ال10)
 .3/464، وفيات األعيان 14/99، تاريخ بغداد 2/229بغية الوعاة 



  المقدمـــة
 

 خ

إمام في النحو والعربية والقراءة، مشهور، أخذ عن أبي عمرو بن العالء وعبد  
هللا بن أبي إسحاق، وروى عن الحسن البصري والعجاج بن رؤبة وجماعة، وروى 

 (1)عنه األصمعي وغيره. 
وكان يطعن على العرب، ويخطئ المشاهير منهم كالنابغة وغيره، وكان صاحب 

وصنف في النحو: اإلكمال، والجامع، وتوفي ( 2)تقعير واستعمال للغريب الوحشي
 هـ.149سنة 
 الخليل بن أحمد الفراهيدي:  -2

هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي، كنيته أبو عبد 
بو عبد وأما الخليل بن أحمد أ» هـ، قال عنه السيرافي: 100، ولد سنة (3)الرحمن

الرحمن الفراهيدي األزدي فقد كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس فيه، وهو أول من استخرج العروض وحصر أشعار العرب وعمل أول 
كتاب العين المعروف المشهور الذي به يتهيأ ضبط اللغة. وكان من الزهاد في 

 .(4)«الدنيا والمنقطعين إلى العلم
من الفراهيد بن مالك بن فهم بن عبد هللا بن مالك بن نصر بن » قال القفطي:و 

 األزد بن الغوث، وقيل: هو منسوب إلى فرهود بن شبابة بن مالك بن فهم.
 .(5)«وقد نسب إلى الفراهيد على غير هذا الوجه

يختار صحبة األمراء والملوك، يكثر إنشاد كان عفيف النفس من الزهاد، ال و 
 (6)بيت األخطل: 

ذا اف   َََت  وا  َََإلَََى الَََذ   ت  ر  ق  َََت   م  خائر ل   د  ج 
. 

   َََََذ ًَََََرا ي  خ    «(7)مَََََال  األع   صَََََال   ون ك  ك 
 

                                                           

 . 3/486، وفيات األعيان 2/374، البلغة 41 ،1/40( انظر : طبقات النحويين 1)

 . .3/486، وفيات األعيان 8/223، تهذيب التهذيب 1/247( انظر : البلغة 2)

 . 1/31، أخبار النحويين البصريين 8/230، الثقات البن حبان 1/47( انظر : طبقات النحويين 3)

 .1/31ن البصريين ( أخبار النحويي4)

 . 1/376( إنباه الرواة 5)

 . . 257( البيت من الكامل، ديوان األخطل 6)

تاريخ  3/240، الوافي بالوفيات 1/224، الجواهر المضية 2/314 ، و انظر األعالم1/380( إنباه الرواة 7)
 . 2/245وفيات األعيان  1/557، البغية 1/122العلماء النحويين 



  المقدمـــة
 

 د

وكان يمتنع عن قبول عطايا الملوك، فكان قوته من بستان ورثه عن أبيه وكان 
 (1)يحج سنة ويغزو سنة إلى أن مات. 

ب)العين( في اللغة، وكتاب )العروض( وكتاب )الشواهد( وكتاب )النقط له: كتا
 .(2)والشكل( وكتاب )النغم( وكتاب في العوامل 

 .(3)هـ  175هـ أو 170مات بالبصرة سنة 
 يونس بن حبيب:  -3

هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي البصري، مولى ضبة، وقيل: هو 
مولى بني ليث بن بكر بن عبد مناة بن كنانة، وقيل مولى بالل بن هرمي من 

هـ  94هـ، وقيل سنة  90بني ضبيعة بن بجالة، وهو من أهل جبل، ولد سنة 
 هـ. 182ومات سنة 

أخذ يونس األدب عن أبي عمرو بن العالء وحماد بن سلمة، وكان النحو أغلب  
عليه، وسمع من العرب، وروى سيبويه عنه كثير ا، وسمع منه الكسائي والفراء، 

 .(4) األدباء وفصحاء العرب وأهل البادية يرتادهاوكانت حلقته بالبصرة 
 تالميذه: 

هو سعيد بن مسعدة المجاشعي، مولى بني مجاشع، كنيته أبو  األخفش: -1
ويعرف باألخفش الصغير، كان سعيد بن مسعدة أكبر من سيبويه،  الحسن،

ا لولد الكسائي،  كتاب : لهوصحب الخليل قبل صحبته لسيبويه، وكان معلم 
تفسير معاني القرآن، كتاب المقاييس، في النحو، كتاب االشتقاق، كتاب 
العروض، وغيرها، أخذ عنه: المازني وأبو حاتٍم وسلمة وطائفة، توفي سنة 

 .(5)هـ.  211هـ وقيل سنة  215
                                                           

 .1/21( انظر البلغة 1)

 . 1/52، و مشاهير أعالم المسلمين 2/245( انظر وفيات األعيان 2)

 . 2/314، األعالم 2/245، مشاهير أعالم المسلمين 2/245( انظر وفيات األعيان 3)

،األعالم 7/274، وفيات األعيان 7/239لنبالء ، سير أعالم ا1/220( انظر: تاريخ العلماء النحويين 4)
8/261 . 

،،األعالم 2/380، وفيات األعيان 10/206، سير أعالم النبالء 1/85( انظر: تاريخ العلماء النحويين 5)
 .1/24، البلغة 2/36، إنباه الرواة 2/10



  المقدمـــة
 

 ذ

محمد بن المستنير بن أحمد النحوي اللغوي البصري، وكنيته أبو قطرب:   -2
عن سيبويه وعن  النحوعلي، مولى سالم بن زيادة، المعروف بقطرب، أخذ 

ا على االشتغال والتعلم، وكان  جماعة من العلماء البصريين، وكان حريص 
ضور أحد من التالمذة، فقال له يوم ا: ما أنت إال يبكر إلى سيبويه قبل ح

قطرب ليل، له من الكتب المصنفة: كتاب معانى القرآن، كتاب االشتقاق، 
 .(1) كتاب القوافي، كتاب النوادر. كتاب األزمنة

 مكانته العلمية: 
ا في العربية، له منزلة أقر بها القاصي والداني وشهد له بها جل  كان سيبويه رأس 

وقال بعضهم: كنت عند الخليل، فأقبل سيبويٍه، فقال: مرحب ا » العلماء ففي البغية:
 .  (2)«ليل يقولها لغيرهبزائر ال يمل؛ قال: وما سمعت الخ

وقال أبو عبيدة: قيل ليونس بعد موت سيبويه: إن سيبويه صنف كتاب ا » فيه  و 
في ألف ورقة من علم الخليل، فقال: ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل 

ق فيما حكاه عن الخليل، كما جيئوني بكتابه، فلما رآه قال: يجب أن يكون صد
 .(3)«صدق فيما حكاه عني

مة، حسن التصنيف، جالس الخليل وأخذ » وقال األزهري:  كان سيبويه عال 
ا سمع منه كتابه هذا؛ ألنه احتضر، وقد نظرت في كتابه،  عنه، وما علمت أحد 

 .(4)«افرأيت فيه علم ا جم  
وقال أبو إسحاق الزجاج: إذا تأملت األمثلة من كتاب » في طبقات النحويين: و 

 .(5)«سيبويه، تبينت أنه أعلم الناس باللغة
  

                                                           

 ، البلغة3/219، إنباه الرواة  7/95،،األعالم 4/312، وفيات األعيان 1/82( انظر: تاريخ العلماء النحويين 1)
 . 5/24، الوافي بالوفيات 1/99، طبقات النحويين 1/284

 .1/67، و انظر طبقات النحويين 2/229( بغية الوعاة 2)

 .1/67، و انظر طبقات النحويين 2/229بغية الوعاة  (3)

 .1/67، و انظر طبقات النحويين 2/229( بغية الوعاة 4)

 . 1/72( طبقات النحويين 5)



  المقدمـــة
 

 ر

 ه:ب  ت  ك  
لشارحين، فداروا حوله فلم الدارسين وا محط   –وال يزال  –الكتاب( الذي كان  ) 

 يزيدوا عنه شيئ ا.
أخذ النحو عن الخليل وهو أستاذه وعن يونس وعيسى بن » قال عنه السيرافي:

ا اللغات عن أبي الخطاب األخفش وغيره، وعمل كتابه  عمر وغيرهم وأخذ أيض 
 .(1)« الذي لم يسبقه إلى مثله أحد قبله ولم يلحق به من بعده

كان أعلم المتقدمين والمتأخرين بالنحو، ولم يوضع فيه » و قال فيه ابن خلكان: 
ا فقال: لم يكتب الناس في النحو كتاب ا مثله، وجميع  مثل كتابه، وذكره الجاحظ يوم 

الملك  كتب الناس عليه عيال، وقال الجاحظ: أردت الخروج إلى محمد بن عبد
الزيات وزير المعتصم ففكرت في شيء أهديه له، فلم أجد شيئ ا أشرف من كتاب 
سيبويه، فلما وصلت إليه قلت له: لم أجد شيئ ا أهديه لك مثل هذا الكتاب، وقد 

 .(2)«اشتريته من ميراث الفراء، فقال: وهللا ما أهديت لي شيئ ا أحب إلي منه
 عن الزمخشري في مدح كتاب سيبويه: ومما نقل

ََََََََََد     ََََََََََلأى اصلََََََََََه  صََََََََََالة  ص   أال ص 
 

   ر  ب ََن  ق   مََان  بََن  ث  علََى عمََرو بََن  ع 
. 

ََََََََََه ل ََََََََََ ََََََََََه م  فََََََََََلن كتاب  ن  ََََََََََن  ع   ي غ 
 

   ََََََََنََََََََو ق  ب ََََََََن  نََََََََاء  م  ب  م  وال أ  ل   (3)ر  ب 
 

 
  

                                                           

 . 2/346، و انظر إنباه الرواة 1/38صريين ( أخبار النحويين الب1)

 . 3/463( وفيات األعيان 2)

 . 3/398، أزهار الرياض 2/229، البغية 1/38ر النحويين ( انظر أخبا3)



  المقدمـــة
 

 ز

 :ترجمة الهمذانيالمبحث الثاني: 
 : كنيتهو  نسبهو  اسمه

الهمذاني،  المكنى بأبي يوسف، اإلمام منتجب الدين بن أبي العز بن رشيد، 
 (1) .نزيل دمشق

 (حسين)اسم لم أجدو  (منتجب الدين)ما وجدته في كتب التراجم عن اسمه هو و 
يث اسمه على كتاب الفريد كما ذكر محققه الدكتور ح ،في أي من كتب التراجم

 .حسين بن أبي العز :فهمي حسن النمر 
 (2)بالجيم ( المنتجب)ما وجدته في جل كتب التراجم هوو 

في تذكرة الحفاظ ف ،بالخاء (المنتخب)إال أن هناك بعض كتب التراجم قد ذكرته 
 والعالمة منتخب الدين منتخب بن أبي العز بن رشيد الهمذاني» :للذهبي
 .(3)«النحوي 

  . (4)كذا ذكره الصفدي في كتابهو  
  :وفاتهو  هدمول

عن سنة مولده، أما وفاته فقد أجمعت كتب التراجم  اون شيئ  لم يذكر المترجم
 (5) .هـ 643ع األول سنة وفي في سادس ربيت أنهعلى 

  :شيوخه
 :منهم ،من العلماء تتلمذ الهمذاني على يد كثير

                                                           

، سير أعالم 2/300غية الوعاة ، ب7/290، األعالم للزركلي 2/1258( انظر ترجمته في : كشف الظنون 1)
 ،2/200نزهة األلباب في األلقاب  ،2/637، معرفة القراء الكبار 13/7معجم المؤلفين  ،23/219النبالء 

 ،.7/393، شذرات الذهب 2/472هدية العارفين 

، بغية الوعاة 7/290، األعالم للزركلي 2/1258كشف الظنون  ،2/310، 1/465( انظر : غاية النهاية 2)
نزهة األلباب في  ،2/637، معرفة القراء الكبار 13/7عجم المؤلفين م ،23/219، سير أعالم النبالء 2/300

 . 7/393، شذرات الذهب 2/472هدية العارفين  ،2/200األلقاب 

 . 2/224و انظر معجم الشيوخ الكبير للذهبي  ،4/150( تذكرة الحفاظ 3)

 . . 4/518(انظر أعيان العصر و أعوان النصر للصفدي 4)

، بغية الوعاة 7/290، األعالم للزركلي 2/1258كشف الظنون  ،2/310، 1/465(انظر : غاية النهاية 5)
نزهة األلباب في  ،2/637، معرفة القراء الكبار 13/7معجم المؤلفين  ،23/219، سير أعالم النبالء 2/300

  . 7/393، شذرات الذهب 2/472هدية العارفين  ،2/200األلقاب 



  المقدمـــة
 

 س

 :اللخمي أبو الجود  -1
اللخمي، المصري، المقرئ، األستاذ، النحوي،  علي بن غياث بن فارس

وتصدر لإلقراء مدة  طويلة، قرأ  العروضي، الضرير، شيخ الديار المصرية.
لفتوح الخطيب، وسمع منه، ومن عبد هللا بن رفاعة، القراءات على الشريف أبي ا

 ومن المهذب علي بن عبد الرحيم ابن العصار األديب.
قرأ عليه القراءات: أبو الحسن السخاوي، وأبو عمرو ابن الحاجب، والمنتجب 
الهمذاني، وعبد الظاهر بن نشوان، والعلم أبو محمد القاسم بن أحمد اللورقي 

 .األندلسي
ا، ه، وكان دين ا فاضال، بارعا في األدب، حسن األداء، لفاظ   518ولد سنة 

 (1) .هـ605ات في تاسع رمضان سنة ا، ومكثير المروءة، متواضع  
  :دز  ر  ب  ابن ط   - 2

عمر بن محمد بن معمر بن يحيى المعروف بأبي حفص بن طبرزد البغدادي 
أدب  ،ه، كان شيخ الحديث في عصره515رقزي، شيخ الحديث ولد سنة االد

إربل والموصل وحدث ببغداد وب ،ببغداد فنسب إليها( دار القز)الصبيان في محلة 
وسمع  (،يزمسند اإلمام عمر بن عبد العز )وصنف ،وحران وحلب ودمشق وغيرها

وحفظ أصوله إلى وقت  ، فأكثر،من ابن الحصين، وأبي غالب ابن البنا، وطبقتهما
الحاجة، وروى الكثير، ثم قدم دمشق في آخر أيامه فازدحموا عليه، وقد أملى 

وعاش تسعين سنة وسبعة أشهر، :» هبفي شذرات الذو  مجالس بجامع المنصور،
سنة سبع وستمائة من  ا، كثير المزاح. توفي في تاسع رجب ببغدادوكان ظريف  

 .(2) الهجرة
لكبير، وقال: الطبرزد، هو ونعته ابن قاضي شهبة بالمستند ا» :في األعالمو 

 (4) .هـ 607سنة  توفي (3) «.السكر
                                                           

، غاية النهاية 2/341، بغية الوعاة 7/33، شذرات الذهب 43/184( انظر ترجمته في : تاريخ اإلسالم 1)
 .  11/170، الوافي بالوفيات 6/196النجوم الزاهرة ، 4/5، مرآة الجنان 2/589، معرفة القراء الكبار 2/4

 . 7/49. 7/33( انظر شذرات الذهب 2)

 . 5/61( انظر األعالم 3)

 . 5/61 ، األعالم13/73ة و النهاية ، البداي7/49( انظر ترجمته في : شذرات الذهب 4)



  المقدمـــة
 

 ش

 أبو اليمن الكندي: - 3
زيد بن الحسن بن زيد بن الحسين بن سعيد بن عصمة بن حمير بن الحارث بن ذي  

ولد  ،ا ووفاةدار  ومنشأ، الدمشقى  اى مولد  البغداد رعين األصغر، التاج أبو اليمن الكندي
شيخ فاضل، حفظ القرآن الكريم  هـ520الخامس والعشرين من شعبان سنة  ببغداد في

منهم الشيخ أبو محمد  وله عشر سنين على جماعة ،ثيرةصغره، وقرأ بالقراءات الك في
، من المشايخ جماعةوروى عن  ى بن أحمد، سبط أبى منصور الخياط،عبد هللا بن عل

لغة على أبى منصور بن الجواليقي، وابن الخشاب، وال جري ن الشوقرأ النحو على اب
 (1) .هـ613شوال سنة  ، مات فيا لكتاب سيبويه ذا خط جيدوكان مستحضر  

  :السخاوي  أبو الحسن - 4
علي بن محمد بن عبد الصمد اإلمام علم الدين السخاوي النحوي المقرئ  

ا، ا مجود  ا محقق  هـ، كان إمام ا عالمة، مقرئ  559 أو ،هـ558ولد سنة  ،الشافعي
إمام ا في النحو واللغة والتفسير، عارف ا بالفقه وأصوله،  ،بصير ا بالقراءات وعللها

العلماء طويل الباع في األدب؛ مع التواضع والدين والمودة وحسن األخالق، من 
  .مليح المجاورة، حلو النادرة، حاد القريحة المجودين
ن الشاطبي والتاج الكندي، وسمع من السلفي وابن طبرزد وجماعة، وتصدر أخذ ع

 لإلقراء بجامع دمشق، وازدحم عليه الطلبة، ولم يكن له شغل إال العلم.
توفي سنة ، وله من التصانيف: شرحان على المفصل، سفر السعادة وسفير اإلفادة

 .هـ643
 :ولما حضرته الوفاة أنشد لنفسه

ََََقََََالوا  ََََدً  ََََالح   يََََار  د   تيأ  ا ن   ىم 
 

   َََََََََي  و َََََََََالر   ل  ز  ن  َََََََََاه  غ  م  ب   ب  ك   من
. 

َََََ َََََ ل  وك  َََََان م   ن  م  َََََا ل  ك َََََطيًع  م  ه 
 

   ََََََََأ ََََََََم      ب  ص  ََََََََاه  ق  ل  ا ب  ورً ر  س   مي
 

َََََق   َََََي ذ  ل َََََف   ت  ل  َََََل  ي  فمَََََا ح   ب  ن   يت 
 

 َََََََََََََ َََََََََََََو   يأ  أ  ب    مقَََََََََََََاه  ل  ت  أ   ه  ج 
 

َََقَََالوا أ   َََالع   س  ي  ل  َََ و  ف  َََ ن  م  َََََََ  مه  ن  أ  ش  َََََََما عأ ي  ال س  َََََََر  ت   ن  م    (2)ماه  جأ
 

                                                           

، 4/391،إنباه الرواة 6/216النجوم الزاهرة  ،3/57 ، األعالم13/73ة و النهاية ( انظر ترجمته في : البداي1)
سير أعالم النبالء  ،1/570، بغية الوعاة 15/32الوافي بالوفيات ، 1/246، الجواهر المضية 1/22البلغة 

 . . 2/586، معرفة القراء الكبار 1/297، غاية النهاية 1/246، طبقات الحنفية 22/44

الزاهرة ، النجوم 3/332 ، األعالم13/198ة و النهاية في : البدايانظر ترجمته األبيات من السريع ، ( 2)



  المقدمـــة
 

 ص

   
 

 :تالميذه
ين الشيخ صائن الد ،محمد بن محمد بن أبي عيسى موسى أبو عبد هللا - 1

ويقال: أبو حامد وأبو المعالي ويعرف بالصائن الضرير  ،الهذلي البصري 
شق للسبعة على المنتجب فقرأ بدم ،شيخ بالد الروم، قدم الشام وهو شاب

وتفقه للشافعي، ثم دخل الروم وأضر، قرأ عليه النور إبراهيم بن  ،الهمذاني
لوحيد يثني على وكان ا ،والوحيد يحيى بن أحمد إبراهيم السيواسي،علي بن 

فتشفع إليه  لعة،غير أنه سأله أن يكتب له بخطه فأبى إال بخ ،معرفته ودينه
 (1). هـ 684، مات سنة وبغلة   فحلف ال يأخذ إال خلعة  

ينعت بناصر الدين  ،بن عبد الرحمن بن محمد المقدسي الحنفي عبد الولي -1
قرأ عليه السبع المجير  بالروايات على المنتجب الهمذاني،قرأ مقرئ متصدر، 

 (2)بدمشق.  هـ 690محمد بن عبد العزيز األبار، توفي في حدود 
سنة  بن علي التبريزي المقرئ نظام الدين ولد بتبريز محمد بن عبد الكريم -2

 هـ،616
رواحة وابن شداد وغيرهما وقرأ على السخاوي  وقدم حلب وسمع من ابن

 ،لهمذاني وأقام في رحلته إلى مصر واإلسكندرية سنين ثم استوطن دمشق وأقرأوا
والشيخ عبد الظاهر وغيرهما، ألبي عمرو ، حسن التالوة امتواضع   هادئ اوكان 

وأكمل القراءات على السخاوي، فرأيت خط السخاوي له بذلك، في سنة خمس 
 ن، وقرأ بأربع روايات على المنتجب.وثالثي

وقد  704ومات في ربيع اآلخر سنة  ،وهو آخر من مات من أصحاب المنتجب
وهو من  ،له حلقة بالجامع ،جاوز التسعين وكان ذاكر ا للخالف حسن األخذ

 .(3)بأصحاب المنتج
                                                                                                                                                                      

شذرات الذهب  ، 3/192بغية الوعاة  ،22/43الوافي بالوفيات  1/47البلغة  ،2/311إنباه الرواة ،6/354
 . 3/247، العبر في خبر من غبر 2/483تاريخ أبي الفداء ،4/86، مرآة الجنان 7/385

 . 2/255( انظر ترجمته في غاية النهاية 1)

 . 1/478( انظر ترجمته في : غاية النهاية 2)

، غاية النهاية 3/231 الوافي بالوفيات ،4/517، أعيان العصر 5/272( انظر ترجمته في : الدرر الكامنة 3)



  المقدمـــة
 

 ض

 :مكانته العلمية
 اشغوف   ،اللغةو في النحو  اعالم   ،االطالعو  كان المنتجب الهمذاني واسع الثقافة

 .القراءاتو اللغة و باألخذ عن علماء النحو 
 ( 1).والقراءات" عالم بالعربية :ففي األعالم

، اصوفي   اا متواضع  صالح   ا في القراءات والعربية،كان رأس  » قال عنه الذهبي:و 
وسمع بدمشق أبا اليمن  ،قرأ على أبي الجود بمصر سنة ثمان وتسعين وخمسمائة

ا ال بأس به  اوأعرب القرآن العظيم إعراب   ،الكندي وقرأ عليه، وشرح الشاطبية شرح 
 .(2)« وشرح المفصل للزمخشري وأجاد امتوسط  

  :هب  ت  ك  
 :" الدرة الفريدة في شرح القصيدةكتاب "  -1
الشاطبية  وشرح » :، قال فيه ابن الجزري شرح كبير للشاطبية في القراءات هوو 

ا ال بأس به  .(3)«شرح 
 (4) « .صنف: شرح المفصل، وشرح الشاطبية، مطول مفيد» :في البغيةو  
من آثاره: شرح المفصل للزمخشري في النحو، شرح »  :في معجم المؤلفينو 

اعراب القرآن  وسماه الدرة الفريدة، والفريد في ،كبير للشاطبية في القراءات
 .(5)«المجيد

على  اكثير من كتب التراجم إلى أن له شرح   أشار: شرح مفصل الزمخشري   -2
 .(6)«وشرح المفصل للزمخشري وأجاد»:ففي غاية النهاية ،لزمخشري مفصل ا

                                                                                                                                                                      

 . 1/373معرفة القراء الكبار  ،2/224، معجم الشيوخ الكبير 2/174

 .7/290( انظر األعالم للزركلي 1)

 . 2/300بغية الوعاة  ،2/310و انظر : غاية النهاية  ،2/637( انظر معرفة القراء الكبار للذهبي 2)

 .2/310( غاية النهاية 3)

 .. 2/300( بغية الوعاة 4)

 .7/290األعالم  ،6/405سير أعالم النبالء  ،2/637، و انظر معرفة القراء الكبار 13/7( معجم المؤلفين 5)

 ،6/405سير أعالم النبالء  ،2/300، بغية الوعاة 2/637و انظر : معرفة القراء الكبار  ،2/310( غاية 6)
 . 3/17معجم المؤلفين  ،7/290األعالم 



  المقدمـــة
 

 ط

يث األحادو  ،هو كتاب حافل بالقراءاتو  :الفريد في إعراب القرآن المجيد  -3
ذكر آراء و  ،الرجزو ر كما حفل بالشع ،أمثالهمو أقوال العرب و  ،ية الشريفةالنبو 

 موضوعهو و  ،الصرفية المختلفةو توجيهاتهم في المسائل النحوية و النحويين 
هي تلك  في عرض نصوص الكتاب عليها اعتمدتالنسخة التي و  ،بحثنا

 ،بتحقيق الدكتور/ فهمي حسن النمر ،المعروضة بمكتبة المصطفى بالقاهرة
 بالدوحة. طبعة دار الثقافة ،الدكتور / فؤاد علي مخيمرو 

إال بعد أن قاربت  محققة غير تلك النسخة السابقةلم تتوفر لي أي نسخة و 
وهي بتحقيق محمد نظام الين الفتيح طبعة مكتبة  ،االنتهاء من طباعة هذا البحث

 دار الزمان السعودية .
حيث ظهر من خالل المسائل ترجيحه لمذهب  اقد كان هوى الهمذاني بصري  و 

 .القول ما قالت حذام (و  ):ن قوله عند ترجيحه لرأيهيبدو ذلك مو  ،سيبويه
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رأي سيبويه في 
  ا( فيحقيقة )إي  

 اك( ونحوها )إي  
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 رأي سيبويه في حقيقة ) إيا ( في )إياك( ونحوها
)إيا( وحده اسم ضمير منفصل للمنصوب، واللواحق التي تلحقه من »قال الهمذاني: 

ياي، لبيان الخطاب والغيبة والتكلم، وال محل له  ياه، وا  الكاف والهاء والياء في قولك: إياك، وا 
، وليست بأسماء مضمرة، فامتناع (1) لكاف في )ذلك( و )رأيتك(من اإلعراب، كما ال محل ل

الرفع ألنها ليست من ضمائر المرفوع، وامتناع النصب ألنه ليس لها ناصب، وامتناع الجر 
ن المضمرات ال تضاف، ألنها ماارف وال يفارقها تارففها ف ا يجو  إضافتها إل  ييراا، أل

 (3)«ـوعليه المحققون من أال اذه الصناعة....  (2)واو مذاب صاحب الكتاب 

 وتفصيل القول في هذه المسألة على ستة أقوال:

ضمير، واللواحق من الكاف ونحواا ع امات ال محل لها من  هسيبوي: )إيا( عند األول
نما تأتي للداللة عل  الخطاب أو الغيبة  ،اإلعراب م أن اعل :»سيبويه، حيث قال أو التكلم وا 

ما لم تقدر عل  الكاف التي في )رأيتك( و)كما( التي في ع امة المضمرفن المنصوبين )إيا( 
و)كن( التي في )رأيتكن( والهاء التي في )رأيته( والهاء )رأيتكما( و)كم( التي في )رأيتكم( 

التي في )رأيتها( و)اما( التي في )رأيتهما( و)ام( التي في )رأيتهم( و)ان( التي في)رأيتهن( 
ي و)ن ( التي في )رأيتني( و)نا( التي في)رأيتنا(، فإن قدرت عل  شيء من اذه الحروف ف

كما استغنوا بالتاء وأخواتها  ،استغنوا بها عن )إيا( ألنهمموضع لم توقع )إيا( ذلك الموضع؛ 
 (4)«.في الرفع عن )أنت( وأخواتها

 .(6)واختاره الفارسي (5)ونسب اذا الرأي لألخفش 

                                 
( باعتبار الكاف في )رأيتك( مجردة من مان  االسمية إل  مان  الخطاب فأشبهت الكاف في )ذلك( انظر 1)

 .2/187،188،189الخصائص 

 .219، 4/218( الكتاب 2)

 .1/137( الفرفد 3)

 ، كما سيأتي ذكره.1/37. واو ما صرح به ال جاج في إعراب القرآن المنسوب إليه 356، 2/355( الكتاب 4)

، شرح الرضي عل  2/311عل  المفصل شرح ابن يايش  ،1/60، الكشاف 53( انظر رأيه في المفصل 5)
 2/572 ، المغني536، الجن  الداني 2/930، االرتشاف 1/145، شرح التسهيل26، التسهيل2/425الكافية

 .536، الجن  الداني 2/930( انظر االرتشاف 6)
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 .(1) النحوفينواو ما عليه أكثر  5

ا لااد عل  شيء، أحداما: أن )إيا( لو كان ضمير  »وقد رد المالقي اذا الرأي بوجهين: 
 نه ال يتبدل في تثنية وال جمع وال تأنيثأوالثاني:  ،فبطل كونه ضميرا   وال ياود عل  شيء،

 .(2)«ا لتبدل بحسب ذلكر، ولو كان ضمير  وال تذكير وال ييبة وال حضو 

: أن الكاف في )إياك( ونحواا من الهاء والياء اي الضمائر و)إيا( عماد لها، الثاني
 (3)حيث ال تقوم اذه الضمائر بنفسها عند انفصال الضمير واو ما نقل عن ابن كيسان

 عن الفراء من نحاة الكوفة. (5)والمرادي  (4)وحكاه أبو حيان 

 يا(أ)ما( صلة ) (6)چ گ  گ  ک چوقوله تاال  :» ووافقهم الخليل في كتابه الاين فقال:
لك: ضربتك، فالكاف اسم المضروب، فإذا أردت تقديم اسمه يجال مكان اسم منصوب، كقو 

ا للكاف  .(7)« ألنها ال تفرد من الفال  ؛يير ظهوره قلت: إياك ضربت، فتكون )إيا(عماد 

 .فـ )إيا( عل  اذا الرأي حرف عماد للضمائر باده

فاألول  الحمل عل  الحرفية؛ ألنه ال مان  له »وقد اختار المالقي اذا الرأي بقوله:  
نما ماناه في ييره كس ائر الحروف، وماناه انا االعتماد عليه في النطق في نفسه، وا 

 .(8)«بالمضمر المتصل دونه 

                                 
، البيان في يرفب 1/117، الكشاف 53المفصل ، 313، 312 ،1/311، سر صناعة اإلعراب 189( اللمع 1)

 .138، الرصف 2/696، اإلنصاف 1/37القرآن 

 .139( الرصف 2)

 . 2/695 ( انظر رأيه في اإلنصاف3)

 .2/930( االرتشاف 4)

 .1/205. وانظر الهمع 537( الجن  الداني 5)

 .110اإلسراء ( سورة 6)

، واذا يخالف ما نسبه أكثر النحاة إل  الخليل من القول بأن )إّيا( اسم مضمر أضيف 441، 8/440( الاين 7)
، اللمع 2/194، 1/307، الخصائص 1/312ر في ذلك سر صناعة اإلعراب إل  الكاف والهاء والياء. انظ

 .6/2545، الصحاح 2/695، اإلنصاف 189

 .139( الرصف 8)
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ضمير أضيفت إل  الكاف والهاء والياء باداا، واو قول ال جاج حيث  : )إيا(الثالث 6
وموضع )إياك( نصب بوقوع الفال عليه وموضع الكاف في )إياك( خفض بإضافة  »قال:

إال أنه يضاف إل  سائر المضمرات، نحو: إياك  ،سم للمضمر المنصوب)إيا( إليها، و)إيا( ا
ياي حدثت، ولو قلت: )إيا  فد ( كان قبيحا  ياه ضربت، وا  ونسب اذا الرأي .(1)« ضربت، وا 

 (2) إل  األخفش والما ني.
كابن   ،ليست اسما  ظاارا  كما نسبه باضهم إليهظاار نصه،  و  ( عنده ضمير كما اواإيّ ـ)ف

سحاق ال ّجاُج إل  أن "إّيا" اسم ظاار وذاب أبو إ» يايش الذي نقل ذلك راّدا  له بقوله : 
(، و)إّياُه حّدثُت(، ولو قلت: )إّيا  فِد إّياك ضربتُ )المضمرات، نحو قولك:  يضاف إل  سائر

ا؛ ألّنه كحّدثُت(  ( مجرااا كالتي في إّياه)قال: والهاء في  ُخّص به المضمر،ان قبيح 
ر ا، كان اسم ا ظااد بما ذكرناه من الداللة بأّنه اسٌم مضمٌر، ولو )عصاه(، واذا القول يفس
ى( وما أشبههما مما يحكم في حروف الاّلة منه بالنصب، لثبتت وألُفه كأِلف )عصا(، و)َمْغ  

ثبتت وليس كذلك، بل  ،كذلك لجّر كما كانت في )عصا(ي حال الرفع واف األلف في )إّيا(
ى(، لكّنه نفسه في أن )إيا( ليس كـ )عصا( و)َمْغ   في موضع النصب دون الموضاين، فبان

في موضع  )ُاَو(، وموضع نصب، كما أن الكاف في )رأيُتك( في موضع نصب، و)أْنَت(
  .(3)«رفع

عن الخليل، فقال األنباري:  النحوفينأن اذا الرأي نقله كثير من  نبغي اإلشارة إليهومما ي
 .(4)«أحمد إل  أن )إيا( اسم مضمر أضيف إل  الكاف والهاء والياء بن وذاب الخليل»

 وقال الخليل: لو أن رج ا  » عن الخليل بقوله:  سيبويهبما نقله  النحوفون وقد استدل 
قال: إياك نفسك لم أعنفه؛ ألن اذه الكاف مجرورة، وحدثني من ال أتهم عن الخليل أنه سمع 

يا يقول:  أعرابيا    .(1)« (5) الشوابإذا بلغ الرجل الستين فإياه وا 
                                 

 .1/48( مااني القرآن وا عرابه لل جاج 1)

 . 2/932انظر االرتشاف  (2)

 .  313/ 2شرح ابن يايش عل  المفصل  (3)

، 1/190، شفاء الاليل 2/930، االرتشاف 1/145، شرح لسهيل 26، وانظر التسهيل 2/695( اإلنصاف 4)
  .1/83البن عطية المحرر الوجي  

، شرح 167، المفصل314، 1/313الصناعة سر، 2/251، األصول1/279الكتاب  القول من شوااد( 5)
، شرح 147، 1/146، شرح التسهيل2/425، 1/481، شرح الرضي عل  الكافية313، 2/311المفصل

، شرح 533، 2/532محة في شرح الملحة ، الل4/72، 1/105، أوضح المسالك3/1378الكافية الشافية
 . 2/276، 1/105التصرفح
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ل  الظاار، واو ما رده  :أي 7 بأنه شاذ وال يستدل  النحوفون بإضافة )إيا( إل  الضمير وا 
.وقد رد ابن جني اذا الرأي بأن )إيا( ضمير ال يحتاج إل  اإلضافة، حيث ال يحتاج (2)به

 .(3)ا ا وال تخصيص  تارفف  

:  إن )ك ام ابن جني قا (4)ورّد الدكتور عبد النايم علي محمد إّيا( مبهمة خالفت سائر ئ ا 
إّيا( أي تارفف في قولهم )عبد النايم  ، وتساءل الدكتورالمضمرات فأضيفت إل  ضمير آخر

  من يير إضافة إل  الكاف والهاء والياء ؟

ال يفيد مان   -إيا (يقصد ) -ألنه» بينما علل األنباري لصحة القول بإضافته بقوله: 
ا عما مناه، وال ال يقع مارفة بخ اف ييره من المضمرات، فخص باإلضافة عوض  بانفراده، و 

 .(5)«يالم اسم مضمر أضيف ييره

، واو ما رده (6): أن )إيا( بكمالها اسم، وقد نسب اذا الرأي إل  ابن كيسان الرابع
ل له: لم نر اسم ا للمضمر وال للمظهر ومن قال إن )إياك( بكماله االسم، قي »ال جاج بقوله: 

نما يتغير آخره وفبق  ما قبل آخره عل  لفظ واحد  ،يضاف  .(7) «وا 

نما او بين بين، واو ما نقل عن ابن ا وال مضمر  : )إيا( ليس اسما ظاار  الخامس ا وا 
  .(8)درستويه 

،  : نسب إل  المبرد القول بأن )إيا( اسـم مبهم أضيف للتخصيص ال للتاـرففالسادس

 . (9) «اسم مبهم أضيف للتخصيص ال للتارفف (إّيا)وقال المبرد: »  حكاه ابن عطية بقوله :

                                                                                               
 . 1/279( الكتاب 1)

 .1/49( انظر مااني القرآن وا عرابه لل جاج 2)

 .1/314ر سر صناعة اإلعراب ( انظ3)

 جاماة األ ار للبنات بالقاارة .مد أستاذ اللغويات األستاذ الدكتور/عبد النايم علي مح (4)

 .2/695إلنصاف ( ا5)

، 2/930، االرتشاف 2/313، شرح ابن يايش عل  المفصل 1/48( انظر مااني القرآن وا عرابه لل جاج 6)
 . 1/83لمحرر الوجي  ا

 .1/48ني القرآن وا عرابه لل جاج ا( ما7)

 .1/99يل ، شرح ابن عق1/26( رأيه في الهمع 8)

 .1/165الجواار الحسان  ، والثاالبي في  1/83نسبه  إليه ابن عطية المحرر الوجي  ( 9)
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 : يتضمن أمورا:قيبتع 8

إل  الخليل من القول بأن )إيا( اسم مضمر أضيف إل   النحوفون : فيما نسبه أولها
الضمائر ال احقة به يخالف ما صرح به الخليل في الاين بأن )إيا( عماد للضمائر ال احقة 

 به، ولال ذلك يرجع إل  التشكيك في نسبة الاين إل  الخليل.

ن الخليل من قول باضهم : وقال الخليل: لو أن رج ا  قال: ع سيبويه: فيما نقله ثانيها
إياك نفسك لم أعنفه، ال يؤخذ منه إجا ة أو رد لهذا، بل لم يانف القائل؛ ألنه قاس عل  قول 

يا الشواب(.  مسموع من الارب واو )إذا بلغ الرجل الستين فإياه وا 

: " لو أن قائ ا  قال: إياك فأما قول الخليل» ومما يؤكد ذلك ما ذكره ابن جني حيث قال:
نما قاسه عل  ما سماه من  نفسك لم أعنفه، فهذا ليس بتصرفح قول وال محض إجا ة، وا 
يا الشواب ، ولو كان ذلك قوي ا في نفسه، وسائغ ا في رأيه، لما قال:  لم  قولهم : فإياه وا 

 . (1)«أعنفه

 لواردة عن ال جاج فورد عنه ث اثة آراء:: تضاربت اآلراء اثالثها

أن )إيا( اسم مضمر أضيف إل  الضمائر ال احقة به واو ما صرح به في كتابه  -أ  
إليها، و)إيا( اسم للمضمر المنصوب، إال أنه يضاف إل  بقوله : "  مااني القرآن وا عرابه

ياي حدثت، ولو قلت ياه ضربت، وا  : )إيا  فد ( كان سائر المضمرات، نحو: إياك ضربت، وا 
 .(2) « قبيحا 

 أن )إيا( ضمير واللواحق به ع امات دالة عل  الخطاب والتكلم والغيبة. –ب 
 :، من قوله  واو ما صرح به في كتاب " إعراب القرآن " المنسوب إليه

موضع لها من اإلعراب فمن المتصلة وال  ما جاء في التن فل من كاف الخطاب اذا باب"
ياك نستاين" فالكاف انا للخطاب ومن ادع   ذلك الكاف المتصلة بقوله تاال  "إياك نابد، وا 

                                 
 .1/315سر صناعة اإلعراب  انظر (1)

 .1/48( مااني القرآن وا عرابه لل جاج 2)
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باإلضافة فقد أحال، ألن إيا اسم مضمر والمضمر أعرف الماارف، ف ا يجو   ر  فيه أنه جُ  9
 (1)"  إضافته بتة

أن )إيا( اسم ظاار مضاف للضمائر باده، واو ما نسبه إليه كثير من القول ب –ج 
وقال أبو إسحاق ال جاج: الكاف في إياك في موضع جر  ،كابن جني بقوله : "  النحوفين

بإضافة إيا إليها، إال أنه ظاار يضاف إل  سائر المضمرات، ولو قلت: إيا  فد حدثت كان 
 .(2)   ." واه الخليل من إيا الشوابقبيحا، ألنه خص به المضمر، وحك  ما ر 

، وصحيح ما (3): نقل أبو حيان عن ابن عصفور القول بأن )إيا( اسم ظاار رابعها 
من )إياك ( ونحواا بل في )إيا( التي وردت مضافة إل  االسم  ورد عنه ليس في )إيا(

يا الشواب لظاار فيما حكاه الخليل مسموعا عا  .ن الارب "... فإياه وا 
 :حيث قال ابن عصفور  

ن اتفقتا في  (إياك)ليست بـ)إيا( من  –يقصد )إيا الشواب(  –بل لنا أن نقول اذه »  وا 
ه التارفف وال يضاف إلي ما اللفظ، بل اي مظهر، ألن المضمر ال يضاف؛ ألنه ال يفارق

 .(4)«يتنكر

 :او: و الثالث الرأي علي محمد ح أستاذنا الفاضل الدكتور عبد النايمرج  خامسها : 

 ، وذكر أنه رأي الخليل.ضمير أضيفت إل  الكاف والهاء والياء باداا )إيا( أن

ما  واحتج بأن )إيا( لما خالفت أخواتها بإبهامها وعدم وضوح المراد منها احتاجت إل 
، فصارت الياء ( لي فل إبهامها –الهاء  –ي فل إبهامها فأضيفت إل  الضمير ) الكاف 

إذا مبهم مضاف إل  ضمير ي فل إبهامها، وقول الارب )فـ)إيا( مضمر  ،)إياك، إياه، إياي(
يا الشواب ؛ مع عن الارب، فيبق  أن يقاس عليهاو كل ما سُ ( بلغ الرجل الستين فإياه وا 

 موع.ألنه كل المس

                                 
 . 1/167( إعراب القرآن المنسوب لل جاج 1)

 .1/205الهمع و انظر  ، 1/319سر صناعة اإلعراب  (2)

 .2/931( االرتشاف 3)

 .2/22رح ابن عصفور عل  الجمل ( ش4)
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ن الداللة عل  التكلم و الخطاب كما أن رأي سيبويه مع االعتداد به و التقدير له إال أ 10
إيا" و لكن مع ما يلحقها من الياء و الكاف و الهاء و نحواا مما ونحواا ال تظهر مع "
 إيا " .و الكاف ونحواا اي الضمائر ال " يرجح أن تكون  الياء
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  الميم في أصلرأي سيبويه 
 ﴾ڈ ﴿كلمةفي 
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 ﴾ڈ ﴿كلمة الميم في  في أصل رأي سيبويه

في  (2) عوض من )ياء( ﴾ڈ﴿الميم في  (1)چڎڈچ :قوله تعالى» :الهمذاني   قال
الضمة في الهاء ضمة االسم و  عة،لذلك ال يجتمعان في حال الس  و  يا هللا، :األصلو  أوله،

 ها، هذا مذهب صاحب الكتابسكون الميم قبلو  فتحت الميم لسكونهاو  المنادى المفرد،
بدخول حرف و  هذا بعض خصائص هذا االسم، كما اختص بالتاء في القسم،و  :الخليل، قيلو 

  .(4)«(3)يا هللا :بقطع همزته فيو  فيه الم التعريف،و  النداء عليه

فكان لها ما ليس لغيرها من أحكام  ﴾ڈ﴿ النداء قولهم في لفظ الجاللة به ختصمما ا
لم و  رأي البصريينقد عرض الهمذاني  و  الكوفيين،و  فيها خالف بين البصريينو  في النداء،

  :تفصيل القول فيهاو  يعرض رأي الكوفيين،
 :جمهور البصريينو  سيبويه رأي :أوًل 

لذا ال و  النداء، )يا(عوض من  ﴾ڈ﴿جمهور البصريين أن الميم في و  سيبويهيرى 
 إال في ضرورة الشعر .( هميا الل  ) :فال يقال ،يجمع بينهما

فجعلوا مكان حرف  ،فثقل عليهم (يا هللا): أرادوا أن يقولوا ﴾ڈ﴿ومعنى » :قال الخليل 
ألن الميم من حروف الزوائد ؛ ﴾ڈ ﴿حروف النداء فقالوا وجعلوا الميم من  ،النداء الميم

ا منه وجعلوا وهو حرف النداء  (يا)فأسقطوا  ،اأيض   ألن ا زائدة في آخر الكلمة؛ ميم  عوض 
في  (يا) من فزدت الميم بدال  ، ﴾ڈ ﴿ثم قلت  ،يا أهلل :كأنك تريد ،الميم من حروف الزوائد

 .(5)«أوله
                                                           

 . 26( سورة آل عمران اآلية1)

 -كما وجهنا أستاذنا الفاضل الدكتور عبد النعيم علي محمد -ب هكذا وردت في النسختين المحققتين ، والصوا( 2)
 .  )يا( ، يدل على ذلك ما ورد بعدها ).... واألصل : يا هللا ( 

( وردت ) يا أهلل  33/ 2هكذا وردت في النسخة المحققة المعتمدة في البحث ، وبتحقيق نظام الدين الفتيح   (3)
 .وهو الصواب

 .  1/558( الفريد 4)

 .111، 110( الجمل 5)
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، (يااااا)والماااايم  هااااا هنااااا باااادل  ماااان  ،نااااداء   ﴾ڈ ﴿: -رحمااااه هللا-وقااااال الخلياااال » :بويهسيييييقااااال و  
فااااي أولهااااا، إال أن الماااايم  (يااااا)آخاااارك الكلمااااة بمنزلااااة  -رحمااااه هللا–فهااااي هااااا هنااااا فيمااااا زعاااام الخلياااال 

فااااالميم فااااي هااااذا االساااام  ،فااااي الكلمااااة ب نياااات عليهااااا (المساااالمين)هااااا هنااااا فااااي الكلمااااة كمااااا أن نااااون 
  .(1)«ألنه وقع عليها اإلعراب ؛، والهاء مرتفعة  زومحرفان أولهما مج

وبين النون  ﴾ڈ ﴿ن في يالتوفيق بين الميم :ابن السراج قوله " بكر كما نقل الفارسي عن أبي
قبل  ﴾ڈ ﴿ب فيقبل النون، كما أن حرف اإلعرا( المسلميناإلعراب في) ( أن حرفالمسلمين)في 

 (2)الميمين.

يا  :بمعنى ﴾ڈ ﴿وجميع النحويين الموثوق  بعلمهم: أن  سيبويهوقال الخليل و» :قال الزجاج
، وأن الميم المشددة عوض من  ألنهم لم يجدوا ياء  مع هذه الميم في كلمة، ووجدوا اسم َّللا   ؛)يا(َّللا 

 في أولها، (يا)فعلموا أن الميم من آخر الكلمة بمنزلة )يا( إذا لم يذكر الميم،  با عمال  جل  وعز  مست
والضمة التي في أولها ضمة االسم المنادى في المفرد، والميم مفتوحة لسكونها وسكون الميم التي 

  .(3)«قبلها 

 .ى المفرد، وذهب حرفان فعوض بحرفينهي ضمة االسم المناد (الهاء)فالضمة في 

لوا الميم، ليعو ضوا حرفين من حرفين﴾ڈ ﴿لك أن تقول: و  »:قال ابن الشجري  نما ثق   (4)«.، وا 

ن كانت عوض  و  )يا(ال تساوي  ﴾ڈ ﴿إال أن الميم المشددة في  يجوز حذف ف عنها، اا 
،  :من المنادى، فيقال )يا(  اال يجوز حذف الميم فهي أكثر التصاق  و  يا زيد، :فيزيد 

 (. لفظ الجاللة)بالمنادى

                                                           

، أمالي ابن الشجري 1/430، سر صناعة اإلعراب 159انظر المسائل البغداديات و  ،2/196( الكتاب 1)
، وشرح الرضي 450، التبيين 356، التبصرة 1/150، إعراب القرآن للنحاس 1/378، الكشاف 241، 2/240

 181، وشرح المفصل البن يعيش 1/417، المحرر الوجيز 343، 1/341 ، اإلنصاف1/146على الكافية 
 .3/126وشرح األشموني مع حاشية الصبان 

 . 1/342( انظر التعليقة 2)

 . 1/394ا عرابه للزجاج و  ( معاني القرآن3)

 . 2/240( أمالي ابن الشجري 4)
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ن كانتا بدال  و  ﴾ڈ ﴿ :ليس الميمان في قولهو  » :قال الفارسي من حيث  )يا(من  ا 
من  )يا(قد تحذفو  به، )يا(في حكمها، أال ترى أن اتصالها باالسم ليس كاتصال  )يا(عاقبتا 

مع إرادة هذا المعنى، و  في هذا الموضع ﴾ڈ ﴿الميم من ال يجوز أن تحذف و  االسم البتة،
أن تقطع و  كما ال يحذفون ما يضاف إليه، أال ترى أنه بني بنية ال يجوز معها أن تفصل منه

 ،لو كان في تقدير االنفصال منه لم ي سك ن األول منهو  إللزامهم الحرف األول السكون، ؛عنه
صياغته و  أسكن على إلزامهم الصوت الكلمة،ذلك و  فكما كان ألن االبتداء بالساكن ال يكون،

 الن فكس،عند انقطاع  المضاف إليهينهما كما كان يفصل بين المضاف و معه لئال يفصل ب
كان هذا الصوت أشد  و  ...فيعلم من ذلك أن اتصاله باالسم كاتصال المضاف بالمضاف إليه

م  إليه من المضاف و  صاال  ات المضموم إليه في و   يدخل األولوجب أال ،المضاف إليهبما ض 
  .(1)«حكمه في أال ي وصف كما ال توصف األصوات، كما لم يقع في موضع آخر غير النداء

 تكن في محلها أول الكلمة ؟ لمك لم  و  )يا(من  لكن لمك اختصت الميم لتكون بدال  و 

وخصت الميم  (أل)ن دخولها على م افرار   (يا)والميم عوض عن » : الخضري في حاشية 
 ارت تبرك  خ   ، وأ  (ياا)ر، وشددت لتكون على حرفين كيك م  في أنها للتعريف عند ح   (ياا)لمناسبتها ل

 (عدة، كتاء)إذ ال يجب كون العوض في محل المعوض منه-تعالى –بالبداءة باسم هللا
فكل بدل  وثعالب، ، أما البدل فيجب فيه ذلك كما في: ماء، وماه، وثعالي،(ابن)وألف

  .(2)«وال عكس ،عوض
 .جمهور الكوفيينو  رأي الفراء :ثانًيا

فلما كثر  ،يا هللا أم نا بخير ﴾ڈ﴿جمهور الكوفيين إلى أن األصل في و  وذهب الفراء
ن الضم ة التي في الهاء هي الضمة التي كانت في  ،واختلط حذفوا منه  لم ا حذفت (أم نا)وا 
كلمة تنصبها  ﴾ڈ﴿ (3)چ ژ ڈ ڈ ڎچ: وقوله »:حيث قال الفراء.انتقلت إلى الهاء

                                                           

 . 116، 2/115( اإلغفال 1)

 . 2/185( حاشية الخضري 2)

 . 26( سورة آل عمران آية3)
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 (ياا)ألنها ال تنادى ب ؛وقد قال بعض النحويين: إنما نصبت إذ زيدت فيها الميمان ،العرب
، فجعلت الميم فيها خلف  يا عب، و كما تقول: يا زيد  (1)ي بعضهم:وقد أنشدن(، يا)ا من د َّللا 

ل َميييييييييييا َلي ك  يييييييييييوق يييييييييييَم َأنق َ     وَميييييييييييا َنَليق
 

يييييييم  مييييييياَصييييييي ت  ييييييييا الل ه   ل يقت  َأوق َسيييييييب  ق
 

َ َنا م َسيييييييييييييييل َما ييييييييييييييييق َّ َنيييييييييييييييا  د  َنَليق د   أ رق
 

 وابنم ،الفم :ولم نجد العرب زادت مثل هذه الميم ف ي نواقص األسماء إال مخففة مثل
ي الكالم فكثرت ف نا بخير،، تريد: يا َّللا  أم  (م  أ  )، ونرى أنها كانت كلمة ضم إليها (2)وهم

 انتقلت إلى ما قبلها. لما تركت (أم)ي الهاء من همزة فالرفعة التي ف فاختلطت،
( فضم إليها نك ي  لك إ   م  ل  ب: )ه  ونرى أن قول العر   ( فتركت على نصبها،م  أ  )ا( مثلها إنما كانت )هكل 

 ،هلل اغفر لى، ويا هللا اغفر لي، فيهمزون ألفها ويحذفونهالعرب من يقول إذا طرح الميم: يا أومن ا
أنها من  مها توه  زك مك ومن هك  األسماء،ألنها ألف والم مثل الحارث من  ؛فمن حذفها فهو على السبيل

 (3)إذ كانت ال تسقط منه أنشدني بعضهم: ؛الحرف
                                                           

ا من  المشطور ( من الرجز1) ا في كتب اللغة، حيث قال البغدادي في الخزانة: )وهذا البيت أيض  ويشيع البيت مفرد 
 األبيات المتداولة في كتب العربية وال يعرف قائله وال بقيته . 

إن هذا البيت الذي زعم أنه وزعم العيني أنه ألبي خراش الهذلي . قال: وقبله: إن تغفر اللهم تغفر جما، وهذا خطأ ف
نما هو ألمية بن أبي الصلت قاله عند موته وقد أخذه أبو  قبله بيت  مفرد ال قرين له وليس هو ألبي خراش وا 

 خراش وضمه إلى بيت آخر وكان يقولهما وهو يسعى بين الصفا والمروة وهما: 
 لهم هذا  امٌس إن  م ا
 أ ميييييييه اللييه وقيييييد أ مييييي ا
يا  إن  غفر اللهم  غفر جم 

، سر صناعة 113، اللمع 1/177، أسرار العربية 4/242هو بال نسبة في المقتضب و  ،259، 2/258الخزانة  
، 282، 280، 1/279، اإلنصاف 2/340، أمالي ابن الشجري 2/238، المحتسب 430، 1/419اإلعراب 

، أوضح المسالك 1/624، شرح التسهيل 1/384، شرح الرضي على الكافية 146الزاهر في معي كلمات الناس 
، شرح 2/1069، توضيح المقاصد 5/123، اللباب في علوم الكتاب 2/799، اللمحة في شرح الملحة 4/31

 .3/30، شرح األشموني 3/265، شرح ابن عقيل 6/2248، الصحاح6/225،التهذيب 2/224،235التصريح 

ذ هي جمع )هوم( إ:أصلهاو  الضمير،(هم)، يقول المحقق: " كأنه يريد1/203( في هامش معاني القرآن للفراء 2)
ن كان هذا الرأي ي عزى للبصريين.و  )هو( فحذفت الواو،  زيدت الميم للجمعية، وا 

، جامع البيان 2/713، 277، اإلنصاف 1/203( البيتان من مشطور الرجز، بال نسبة في معاني القرآن للفراء 3)
 . 6/298للطبري 
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َبيييييييييييييييييياَرٌم ه ييييييييييييييييييو َوَميييييييييييييييييينق َسييييييييييييييييييم ا     م 
 

 
 

   ّ ييييييييييييييييم  يييييييييييييييييا أ ييييييييييييييييَمَم الل ه   َنَلييييييييييييييييم اسق
 

 (1)ى خففت ميمها ف ي بعض اللغات أنشدني بعضهم:الكالم حت ف ي ﴾ڈ ﴿وقد كثرت 
 يييييييييييييةأ َمييييييييييييينق َأبييييييييييييم َرَييييييييييييياأ َكَ لقفَ 

 

 ييييييييييييييم  الك َبييييييييييييييار ُ َها الل ه  يييييييييييييييَم  َيسق
 

نشاد العامة:  ُ ها له ه  الك َبار  وا  َم َبار   :الكسائي ي.وأنشدنَيسق ُ َها هللا  وهللا  ك  َم  (2) .«َيسق
ذلك بما أنشده و  ،م  ه  الميم، بقولهم يا الل  و  لكوفيون بما سمع من الجمع بين )يا(ااحتج و 

 الفراء:
ل َميييييييييييا َلي ك  يييييييييييوق يييييييييييَم َأنق َ     وَميييييييييييا َنَليق

 

يييييييم  ميييييييا ت  ييييييييا الل ه   َصيييييييل يقت  َأوق َسيييييييب  ق
 

النداء لما ج مع بينهما، فال يجمع بين العوض  )يا(عن  افقالوا لو كانت الميم عوض  
 :ما يأتي النحاة عليهم با رد  و  عنه،المعوض و 

دليل على و  القرآن الكريم خير شاهدو  لم يطرد سماع ذلك عن العرب حتى يحتج به، 
 .ذلك
 ، ولم يقل أحد: يا اللهم، قال َّللا  عز  م  ه  ولم يقل أحد من العرب إال الل   »:قال الزجاج 

 :  ۆ ۆ ۇ ۇ چال: وق(3)چ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چوجل 

 .(4)چۈ

                                                           

، أمالي ابن 1/430، وهو له، في سر صناعة اإلعراب  82( البيت من البسيط وهو لألعشى، في ديوانه: 1)
. 1/154،  الدرر اللوامع  269، 2/266،  الخزانة  3/64،  الهمع  1/116،  اللسان  2/197الشجري  

،  1/327، والجمهرة: 3/221، جامع البيان   2/398، 1/204عاني القرآن  للفر اء: وورد بال نسبة في:  م
، الدر 2/443/436، البحر المحيط 1/3،  شرح المفصل  78،  المسائل العضديات  1/191تهذيب اللغة  

 .4/238. المقاصد النحوية   269، 2/236، الخزانة 5/146، التفسير البسيط 3/98المصون 

 . 204، 1/203( معاني القرآن للفراء 2)

 . 32( سورة األنفال 3)

  . 46( سورة الزمر 4)
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أن هذا  :وأخرى  ،ليست في الكالم )يا(أن  ذا القول يبطل من جهات: أحدها:فه
وأنه ال يقدم أمام الدعاء  هذا الذي ، المحذوف لم يتكلم به على أصله كما نتكلم بمثله

ال: يكا الل ه م، وال قد يقال مع: )اللهم( فيق )يا(.. وقال المحتج بهذا القول: أن .ذكره
 زعم أن بعضهم أنشده: ،يروي أحد عن العرب هذا غيره

ل َميييييييييييا َلي ك  يييييييييييوق يييييييييييَم َأنق َ     وَميييييييييييا َنَليق
 

يييييييم  ميييييييا ت  ييييييييا الل ه   َصيييييييل يقت  َأوق َسيييييييب  ق
 

َ َنا م َسيييييييييييييييل َما ييييييييييييييييق َّ َنيييييييييييييييا  د  َنَليق د   أ رق
 

ع ديوان العرب بقول وما أتى به كتاب َّللا  تعالى ووجد في جمي ،ض اإلجماعوليس ي عار 
 (1)«.قائل أنشدني بعضهم، وليس ذلك البعض بمعروف وال بمسمى

بين و  فجمع بين حرف التنبيه» :فاالحتجاج بالبيت يرد عليه بالضرورة كما قال الفارسي
 (2)«.الميمين اللتين هما عوض منه للضرورة 

في الضرورة الشعرية في غير  المعوض عنهو  ورد الجمع بين العوضكما أنه قد 
 وقولهم: إنه يجوز أن يجمع بين )الميم( و)يا(»  :لذلك رد  عليهم األنباري بقوله، و ﴾ڈ﴿

بدليل ما أنشدوه، فال ح ج ة فيه؛ ألنه إنما ج مع بينهما لضرورة الشعر، ولم يقع الكالم في 
أن الع وضك في آخر الكلمة، والجمع بين  نما سه ل الجمع بينهما للضرورةرة، وا  حال الضرو 

 (3)الع وض والمعو ض جائز في ضرورة الشعر؛ كما قال الشاعر:
يييد  َرَجييياَم  ه َميييييا َنَفَثيييييا فيييييي َفيييييي  َمييييينق َفَمَويَهَميييييا  َّ َُييياَوي َأ ََ ال ييياَب  َنَليييم الن 

                                                           

 . 1/393ا عرابه للزجاج و  ( معاني القرآن1)

 . 159 ( المسائل المشكلة2)

، 3/365، الكتاب 241، جمل الخليل 2/215هو للفرذدق في ديوانه و  ( البيت من الطويل، يروى: أشد لجام،3)
، 1/417، سر صناعة اإلعراب 1/250مجالس العلماء للزجاجي  ،1/349، معاني القرآن لألخفش 622

اإلعراب و  ، اللباب في علل البناء95، جواهر األدب 2/258، شرح أبيات سيبويه 2/238، المحتسب 2/485
، شرح شواهد 1/156، الدرر 7/546، 464، 4/460، الخزانة 1/522، المحرر الوجيز 143، التذكرة 3/329

، الخصائص 316، ليس في كالم العرب 3/193، التعليقة 3/158بة في المقتضب بال نسو  ،115الشافية
، 449، 4/115، 3/215، 2/66، شرح الرضي على الشافية 235، أسرار العربية 211، 3/147، 1/170

، اللباب في علوم 4/263، 3/434، الدر المصون 1/48، شرح التسهيل 1/345، اإلنصاف 129المقرب 
 . 1307، جمهرة اللغة 1/216النظائر و  ، األشباه1/51، الهمع 3/83البحر المحيط  7/423، 5/594الكتاب 
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وكض منها، فكذلك ههنا والواو مع بين الميمفج  (1)«.وهي ع 
دة ألن الميم المشد ؛ال يجوز ذلك في الكالمو » :قالو  كما ذكر ابن عصفور ذلك الجمع

 .(2)«المعوض عنه ال يجوز إال في ضرورةالجمع بين العوض و و  عوض منه،

مذهب  قد رد  النحاةلذلك و  ،هو األولى بالقبولو  ،من الحسن بمكان سيبويهمذهب و 
 :الكوفيين بأمور تؤكد ضعف رأيهم

ألغنى هذا الفعل عن جواب  ؛لو كان المقصود: يا هللا أم نا بخير، على تقديرهم -
 ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ :وسد ت الميم مسد  جواب الشرط في قول هللا تعالى الشرط

 .(4)ابن الشجري و  كما ذكر الفارسي، (3)چ ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ
 .﴾ ۅ﴿لو كان الكالم على ما قالوا لتعارض المعنى مع الجواب في اآلية و  -

ل، على ما قد ره الفراء» :قال ابن الشجري    .(5)«فالكالم اآلخر ينقض األو 

ألن  الشرط إذا تقدمه األمر استغنى باألمر  ؛ومذهب الفراء فاسد » :رقال ابن عصفو و 
إن قامك فاضرب ه . وقد  اإن  قامك، وال تقول: اضرب زيد   ااضرب زيد   :عن جواب الشرط فتقول

 ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچجاء في كتاب هللا تعالى: 

تقديم علينا، ل ﴾ۅ﴿افلو كان على ما ذكر لم يأت  بعد ذلك ب چې ې ۉ
 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ چ فإن ه ال يتصو ر أن يتقد ر هنا: يا َّللا   أ م نا بخير   اوأيض   ،الشرط

ألن  ذلك تناقض، فدل  ذلك على بطالن ما  ؛ چې ې ۉ ۉ ۅ ۅ
  .(6)«زعم

                                                           

 . 177( أسرار العربية 1)

 . 56( ضرائر الشعر 2)

 . 32( سورة األنفال آية 3)

 . 2/240أمالي ابن الشجري و  ،159( انظر المسائل المشكلة " البغداديات " 4)

 . 2/340( أمالي ابن الشجري 5)

 . 2/151( شرح ابن عصفور على الجمل 6)
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يح من وجه والصح» :األنباري في االستدالل باآلية على مذهب البصريين فقالرأي و 
الشرطية إلى جواب في ( ن  إ  )االحتجاج بهذه اآلية أنه لو كانت الميم من الفعل لما افتقرت 

وكانت تسد مسد  الجواب، فلما افتقرت إلى  ،چۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ: قوله
  .(1)«دل  أنها ليست من الفعل﴾ ۉ ۅ﴿الجواب في قوله: 

 ژ ژ ڈچ، صح  المعنى أن يقال: يا هللا أم نا منك بخيرفكيف »  :سقال النحاو 

 .(3)«وهذا ال يقد مه أحد بين يدي دعائه ، (2)چ ک ڑ ڑ

: نك تقولأل ؛وليس بوجه» :لذلك قال الرضيو  ،كما أنه يمكن أن يكون الدعاء بغير ذلك
  .(4)«اللهم ال تؤمهم بالخير

 بأمور:  الكوفيين كما أفسد الصف ار رأي
ا لكثر من والثاني: أنه لو لم يكن عوض  حذف الهمزة التي لم ينطق قط بها،  أولهما:

والثالث: التزام حذف ، عوضليس بكالمهم: يا اللهم، فكونه ال يقال دليل على أنه 
 (5).«مفعول ولم ينطق به قطال

 :هللا أ م ، فاألكثر إثبات الهمزة حيث قال الزجاج:الكوفيين لكان التقديرو  لو صح رأي الفراءو 
فأكثر الكالم اإلتيان به، يقال  ألن كل ما كان من هذا الهمز الذي طرح ؛وهذا إقدام عظيم» 

  .(6)«ومم، وَّللا  أمأولو كان كما يقول لجاز واألكثر إثبات الهمز، مه، أوويل   ويل أمه،
أنه قال: لو كان المراد ما  » :كما نقل عنه ابن الشجري بقوله كما رد  الفارسي رأي الفراء

مأخوذة من أم ، إذ  وفى حسنه دليل على أن الميم ليستقاله، لما حسن: اللهم  أم نا بخير، 
  .(1)«لو كانت مأخوذة منه لكان في الكالم تكرير

                                                           

 . 2/151( شرح ابن عصفور على الجمل 1)

 . 365، 364 /1( إعراب القرآن للنحاس 2)

 . 26سورة آل عمران اآلية ( 3)

 . 1/384( شرح الرضي على الكافية 4)

 . 2/388( شرح كتاب سيبويه للصف ار5)

 . 1/293ا عرابه للزجاج و  ( معاني القرآن6)
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أنه لو كان األصل )يا أهلل أم نا » آخر يقو ي رأي البصريين:  اأضاف األنباري وجه  و 
يجز  ولم )اللهم ارحمنا(لكان ينبغي أن يقال: اللهم وارحمنا، فلما لم يجز أن يقال إال  بخير(

  .(2)«دل  على فساد ما اد ع وه )وارحمنا(

مما يقوي رأي البصريين ما لنداء لفظ الجاللة من خصوصية، فال يجوز حذف حرف و 
كما في نداء األعالم األخرى فنجد ابن الشجري  ،_جل اسمهو  تعالى _ النداء معه

عالم، في جواز حذف حرف النداء منها، وأقول: إن  هذا االسم مخالف لألسماء األ»:يقول
نما لم ، (3)چوئ وئ ەئ ەئچفيجوز: زيد أقبل، كما جاء  وال يجوز: هللا اغفر لي، وا 

فر لي، فكأنك قلت: قلت: هللا اغ . فإذا.ألن أصله: اإلاله، ؛يجز أن ينادى بغير حرف النداء
ذا ثبت أنه ال يجوز: هللااإلله اغفر لي،   اغفر لي، حتى تقول: يا هللا، أو تقول: اللهم ، وا 

فهذا دليل قاطع بأن الذي ذهب إليه البصريون هو  ،علمت أن الميم عوض من حرف النداء
 .(4)«الصحيح

فيما استدل به في : يا اللهم،  الميمو  )يا(كما أن السيرافي قد ذهب إلى أن الجمع بين
 )يا(إنما الضرورة الجمع بين  »:حيث قال ،ليس مما يشهد لهمو  ،رورة الشعريةوفيون للضالك
إال اسم هللا  ،الالملعرب ال تنادي اسما  فيه األلف و ذلك أن او  ،بين الميم في هذا االسمو 

 :يبدلون الميم في آخره من حروف النداء عوضا ، فيقولون و  ،يا هللا اغفر لي :فيقولون  ،تعالى
 . (5)«فإذا اضطر الشاعر رد المحذوف مع كون عوضه ،اغفر لنا اللهم

ن اعترض بعضهم على و  لرأي البصريين، اف  يضعفه، خالو  فكان لرأي الكوفيين ما يفسده ا 
 قول البصريين بأن ضمة الهاء فيذلك في اعتراض الزجاج على و  فيه فقد رد  عليه،شيء 

وزعم أن  » :قالحيث  ﴾هللا﴿ا على لفظ الجاللة هي الضمة عالمة  لإلعراب رفع  ﴾ڈ﴿
، وهذا محال أن يترك الضم الذي هو (م  أ  )الصفة التي في الهاء  ضمة الهمزة التي كانت في 

                                                                                                                                                                          

 . 2/341( أمالي ابن الشجري 1)

 . 1/282( اإلنصاف 2)

  . 29( سورة يوسف اآلية 3)

 . 341، 2/340( أمالي ابن الشجري 4)

، كون عوضه : يعني وجود عوضه، وهو من ) كان( التامة ، كما أشار إلى  128( ضرورة الشعر للسيرافي 5)
 ذلك محقق ضرورة الشعر .
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عز   -هذا إلحاد في اسم َّللا   ،)أ م (ضمكة  ﴾هللا﴿وأن يجعل في  ،دليل على النداء  للمفرد
 (1)«.وجل

هذا عند البصريين من الخطأ العظيم حتى قال بعضهم: هذا إلحاد في  »:قال النحاسكما 
 (2)«.اسم هللا عز  وجل  

 (3)«.وهذا غلو من الزجاج» :طيةرد ابن عو 
 :الفراء ااحتجوا له كقول الزجاج قاصد  و  لقوة رأي البصريين صرح كثير من النحاة بصحتهو 
ديوان العرب بقول قائل  وليس ي عاركض اإلجماع وما أتى به كتاب َّللا  تعالى ووجد في جميع»

 (4).«ال مسمىو  وفليس ذلك البعض بمعر و  ،أنشدني بعضهم
 (5).« سيبويهالقول في هذا ما قاله الخليل و» :بقوله النحاس اختارهو 

هو قول سخيف ال يحسن أن و  »:على رأيهم بقوله كما اشتد أبو حيان على الكوفيين معقبا  
 (6).«يقف عنده من عنده علم 

 أي البصريين .األصح ر عليه فاألوجه و و 
ذا نظرنا إلى قولنا: اللهم ، حيث الميم عوض    من " يا " النداء ، و ال يمكن نداء لفظ وا 

ننا نجد الميم اللهم " عوضا  عن " يا " ، فإ الجاللة بغير " يا " مما يدل على كون الميم في "
 في الدعاء مما قد ال تفيده " يا " في : يا هللا. في " اللهم" تفيد التعظيم

فقد دعا هللا تعالى بجميع أسمائه  : من قال اللهم(7) قال النضر بن شميل» ذكره القرطبي:
 (1) « كلها. وقال الحسن: اللهم تجمع الدعاء

                                                           

 . 1/394( معاني القرآن وا عرابه للزجاج 1)

 . 1/364( إعراب القرآن للنحاس 2)

 . 1/417( المحرر الوجيز3)

 . 1/393( معاني القرآن للزجاج 4)

 . 1/364( إعراب القرآن للنحاس 5)

 . 5/2191رتشاف الضرب ( ا6)

النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد بن كلثوم أبو الحسن التميمي المازني النحوي البصري كان عالما بفنون  (7)
أحد أصحاب الخليل. من العلم صدوقا ثقة صاحب غريب وفقه وشعر ومعرفة بأيام العرب ورواية الحديث ، 

إمام في اللغة واألنساب، صاحب غريب ونحو وقفه وعروض وشعر. صدق، ثقة. ولد بمرو )من بالد 
" كتاب السالح " :( من كتبه 128من الهجرة  ، وانتقل إلى البصرة مع أبيه )سنة  122خراسان(  سنة 
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هذه الميم في قوله: )اللهم( : تجمع » : (2)وقال أبو رجاء العطاردي»لبي : قال الثعو 
 .(3) « سبعين اسما من أسمائه عز وجل

و مما يجب ذكره أن كلمة " اللهم " قد تكون ذات صلة بكلمة " الوهيم" و هي في العبرانية 
قال البستاني في دائرة » بمعنى اآللهة و الميم فيها للتعظيم ، ففي تفسير القرآن العظيم 

 -الواجب الوجود، المستحق لجميع المحامد المعارف عند تعريف اسم )هللا( بأنه اسم للذات 
 .(4) «وهو بالعبرانية ألوهيم بصيغة الجمع تعظيم ا ال تكثير ا -أي كما قال علماء المسلمين 

مة وفي اللغة العبرانية التي هي شقيقة من شقائق اللغة العربية كل» و في التفسير الحديث : 
)الوهيم( بمعنى اآللهة حيث يبدو من ذلك صورة من صور تطور الكلمة من أحد تلك 

 (5)«الجذور
عليه فا" اللهم" لها داللة خاصة تختلف عن " يا هللا " فال يكتفى بالقول بأن الميم في " اللهم" و 

 و هللا تعالى بالصواب أعلم . عوض من " يا " بل تفيد أيضا  التعظيم و التكثير ،
 
 

                                                                                                                                                                          

أئمة 1، البلغة في تراجم 348/ 3اه الرواة "، انظر ترجمته في إنب المعاني " و " غريب الحديث " و " األنواءو"
  .. 33/ 8، األعالم 316/ 2، بغية الوعاة 78/ 27، الوافي بالوفيات 305النحو و اللغة/ 

  . 53/ 4الجامع ألحكام القرآن   (1)

اإلمام الكبير، شيخ اإلسالم، عمران بن ملحان التميمي، البصري. من كبار المخضرمين، أدرك الجاهلية وأسلم  (2)
حدث عن: عمر، وعلي، ، صلى هللا عليه وسلم-بعد فتح مكة ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة ولم ير النبي 

ن عباس، ، وتلقن عليه القرآن، ثم عرضه على ابن عباس، وكان خيرا، تالء وعمران بن حصين، وعبد هللا ب
غاية النهاية في طبقات  146/ 5، سير أعالم النبالء 58/ 1، انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار لكتاب هللا

  . 604/ 1القراء 

  42/ 3و البيان عن تفسير القرآن الكشف  (3)

 471/ 7"  المنار تفسير"  الحكيم القرآن تفسير(4)

 .  294/ 1 الحديث التفسير(5)
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 المبحث الثالث
 

             موقع) هؤالء (رأي سيبويه في 
 في قوله تعالى:

 چٿ ٿ ٿ ٺٿ چ
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 :في قوله تعالىموقع ) هؤالء( رأي سيبويه في 
 (1)چٿ ٿ ٿ ٺٿ چ

في موضع رفع  ﴾ٿ﴿ چ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ :قوله »:قال الهمذاني
 :: أحدهاعلى هذا ثالثة أوجه ﴾ٿ﴿في و  ،ما اتصل به خبرهو  ﴾ٿ﴿و ،باالبتداء

 :كأنه قيل ،التخصيصلما في ذلك من البيان و  ﴾ٿ﴿لـ أنها في موضع رفع على التوكيد
ء من التنبيه يا هؤالء، لما في الندا :أي ،على النداء :الثانيو  ،كيتو أنتم القوم تفعلون كيت 

 .صاحب الكتاب ال يجيز حذف حرف النداء مع المبهمو ، االتخصيص أيض  و 
من  الما في ذلك أيض   ،أعني هؤالء :أي ،أنها في موضع نصب بإضمار فعل :الثالثو 

 ﴾ٿ﴿، وين()الذموصول بمعنى  ﴾ٿ﴿:قيلو  ،التخصيص عند السامعو التنبيه 
 عن ﴾ٿ﴿ـل اموضع رفع لكونه خبر  ما اتصل به في و الموصول و  ،ما اتصل به صلتهو 

ما و  ،ما التي بيمينكو  :أي ،(2)چچ چ ڃچچنظيره عنده و  ،أبي إسحاق
 ،مبتدأ ﴾ٿ﴿ :قيلو  ،مذهب أهل الكوفة إسحاق من جعله المبهم موصوال  و ذهب إليه أب

متعلق  ا(يق  ر  ف   ):لقوله  (3)الكونه وصف   ؛في موضع نصب ﴾ٿ﴿و ،خبره ﴾ٿ ﴿و
 (4)«.بمحذوف

 : لقد ورد في توجيه اإلعراب في اآلية الكريمة آراء للنحاة

                                 
 .85سورة البقرة من اآلية  (1)

 .17سورة طه اآلية  (2)

ولكن بالرجوع إلى  فهمي حسن النمر ودكتور / فؤاد علي مخيمر، تحقيق: دكتور/المحققة هكذا وردت في النسخة  (3)
 النسخة األخرى تحقيق: محمد نظام الدين الفتي ِّح ، يتبين لنا سقوط سطر كامل من النسخة األولى .

 في موضع نصب على الحال من ﴾ٿ﴿»  :315/ 1والنص كما ورد بتحقيق محمد نظام الدين الفتي ِّح
 ، وال يستغنى عنها، ولم يستغن عن حال المبهم كما لم يستغن عنه نعته، والعامل في الحال معنى التنبيه،( والء)أ

ا لقوله:) َفْريق ا ()منكم چ ٹ  ٹچ   «.متعلق بمحذوف( في موضع نصب لكونه وصف 
 وال يخفى صواب ما ورد في النسخة األخيرة .    

 .1/328الفريد  (4)
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 ﴾ٿ﴿و ،خبره ﴾ٿ﴿في محل  رفع باالبتداء، و ﴾ٿ﴿ أن  يرى سيبويه:  :األول
فأخبروا  ا(،ها هو ذا قائم  )و ا(،ها أنا ذا قائم  )وا(، ها أنت ذا قائم  )وقد قالت العرب:  ،حال

ر بالحال، فكأنه قال: أنت في اللفظ، والمعنى على اإلخبا باسم اإلشارة عن الضمير
 ا،مقدم   اخبر   ﴾ٿ﴿يجوز أن يكون و وهو الحاضر في هذه الحال،  ،وأنا الحاضرالحاضر، 

 ا.مؤخر   أمبتد ﴾ٿ﴿و
ا لقول أبي الخطاب، أن العرب تقول: هذا أنت ا تصديق  وحدثنا يونس أيض  » :هذا بقولهو  

 كأنه يريد أن يعلمه أنه ليس غيره،أن يعرفه نفسه،  (هذا أنت) :لهتقول كذا وكذا، لم يرد بقو 
نت، والحاضر القائل كذا وكذا هذا محال، ولكنه أراد أن ينبهه، كأنه قال: الحاضر عندنا أ

ن شئت لم تقدم أنت،   ٿ ٿ ٿ ٺچفي هذا الباب، قال تعالى:  (ها)وا 

 .(1)«چٿ
 وه ،هذا أنت تقول كذا وكذا :الذي حكاه يونس عن العربو  »:بقوله حيث شرحه السيرافي

 :كقولهم ،هذا أنت :؛ ألن قولهمچٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چجل: و مثل قوله عز 
 ،جعلت اآلخر الخبرو  ،أيهما شئت جعلته المبتدأ ،اآلخر خبرهو أحدهما مبتدأ  ،أنت هذا

 زيد فاعال   هذا :كأنك قلت ،في موضع الحال عند البصريين (كذاو يفعل كذا ) :قولهمو 
 .(2)«كذا

 :ففيه ثالثة أقوال ،چٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ :جلو أما قوله عز و » :كما قال
في  ﴾ٿ ٿ﴿و ،مبتدأ أو خبر ﴾ٿ ٿ﴿هو أن و  ،مذهب أصحابنا :أحدها

 .(3)« قاتلين أنفسكم :تقديره ،موضع الحال
استبعاد لما أسند إليهم من القتل واإلجالء » :ل ل الزمخشري اختياره هذا الرأي فقالوع

قرارهم وشهادتهم ثم أنتم بعد ذلك هؤالء  :والمعنى ،والعدوان بعد أخذ الميثاق منهم وا 
لتغير الصفة منزلة وتغير  تنزيال   ،أنكم قوم آخرون غير أولئك المقرين :يعني ،المشاهدون 

 .(4)«رجعت بغير الوجه الذي خرجت به :لكما تقو  ،الذات
                                 

 .2/355الكتاب  (1)

 .111، 3/110شرح السيرافي على الكتاب  (2)
 .3/111شرح السيرافي على الكتاب  (3)

 .1/291الكشاف  (4)
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وقد  ،حال ﴾ٿ﴿و ،خبر ﴾ٿ ﴿و ،مبتدأ ﴾ٿ﴿فالمختار أن »حيان: وتبعه أبو 
 ا،ذا قائم   ووها ه ا،هذا أنا قائم   :اوقالت أيض   ،اأنا ذا قائم   وها ا،ها أنت ذا قائم   :قالت العرب

نما أخبر عن الضمير باسم اإلشارة في اللف  ،وأنا الحاضر ،أنت الحاضر :وكأنه قال ،ظوا 
 .(1)«والمقصود من حيث المعنى اإلخبار بالحال ،الحاضر ووه

ألن التقدير الذي قد ره الزمخشري من  ؛إال أن أبا حيان قد جعل المشار إليه هم المخاطبون 
 ،ها أنتم أوالء :وال في اأنا ذا قائم  ها  :تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات ال يتأتى في نحو

 (2).بل المخاطب هو المشار إليه من غير تغير
على رأي البصريين في موضع الحال، فهل يمكن االستغناء  ﴾ٿٿ﴿أما كون 

 ؟ ﴾ٿ ٿ ٺ﴿يتم الكالم بـ و  ،عنها ألنها فضلة
فهي  ،عنى، وهي كانت المقصودحال، بها تم الم ﴾ ٿ﴿و» :يجيب عنه ابن عطية 

نما جاءت بعد أن تم الكالم في المسند والمسند إليه، كما تقول هذا  غير مستغنى عنها، وا 
 .(3)«زيد منطلقا ، وأنت قد قصدت اإلخبار بانطالقه ال اإلخبار بأن هذا هو زيد

منادى ُحذف منه  ﴾ٿ ﴿، ومبتدأ ﴾ٿ﴿أن   وفيين، حيث ذهبوا إلىرأي الك :الثاني
 (4)ه. المبتدأ، وفصل بالنداء بين المبتدأ وخبر  خبر ﴾ ٿ﴿، وحرف النداء

حذف حرف النداء مع اسم اإلشارة واسم الجنس واستدلوا بالسماع  حيث أجازوا
 والقياس.

 ، أي: يا هؤالء، وقول ذيچٿ ٿ ٿ ٿ ٺ چ :أما السماع فقوله سبحانه 
 (5)الرمة:

                                 
 .1/458البحر المحيط  (1)

 .1/458انظر البحر المحيط  (2)

 .2/148، 1/458انظر البحر المحيط و  ،1/170المحرر الوجيز  (3)
، 244، والمفصل ص 156، والجمل 4/258المقتضب ، 109، واللمع البن جنى 6/15لمفصل انظر شرح ا (4)

 .566فية البن الناظم ، وشرح األل1/103والبيان في غريب إعراب القرآن 
هو من قصيدة مشهورة ،، هملت العين، سالت دمعها. و ( بدل )لوعة (برواية )فتنة 245البيت من الطويل: ديوانه  (5)

 على ما مضى من عهدكن سالم   عليكن يا أطالل مي ٍّ بشارع  ومطلعها قوله: ،له
وهمع الهوامع ، 4/235، والمقاصد النحوية 297ظ ص، وشرح عمدة الحاف1/380الدرر في البيت لذي الرمة     
، وشرح الكافية 2/641، ومغني اللبيب 2/443، وشرح األشموني 4/15، وبال نسبة في أوضح المسالك 1/174
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ََََم  إذا ه   ََََي  ع   ت  ل  ََََال صََََاح  ن   يب  ي لهََََا ق
 

   ََََََََََََث  م  ب ََََََََََََو  ك هََََََََََََذا ل  ل  ََََََََََََو   ة  ع   امر  غ 
 
 

ر ا)  :وقولهم ق  ك   .(3) أصب ح  ليل ()و (2) ،(افتد  مخنوق  ) و ،(1) ( أطر 
 (4)أنهم أنشدوا: الفراء وجماعة كما نقل عن

م   ََََب ه  ََََم  ف  ََََف وا قََََومي ل ه  ص   إنَّ األ ولَََى و 
 

 ذوال م  ت ل ق  م ن  عاداك م خ   هذا اعتص 

هذا عند أصحابنا ضعيف، أعني حذف حرف النداء مع االسم  »:ضعفه ابن جني بقوله
رجل أقبل؛ ألنه يمكنك أن تجعل أال تراك ال تقول:  (،أيـ)ا لالذي يجوز أن يكون وصف  

 .(5)« فتقول: يأيها الرجل؟(، أيـ)ا لالرجل وصف  
 .(6)ا بكونه معرفة قبل النداءعلى نداء العلم اعتبار  فوأما القياس 

 :(1):منه قول المَتَنب ِّيو 

                                                                                               
  .3/272، وشرح المرادي 3/1291الشافية 

أي  ،وهو مثل يضرب لمن تكبر وقد تواضع من هو أشرف منه ،وتمامه: "إن النعام في القرى" هذا جزء من مثل، (1)
قد صيد وجيء به من مكانه إلى  -اموهو النع-اخفض يا كرا عنقك للصيد، فإن من هو أكبر وأطول عنقا منك 

 نفتاح ما قبلها.لتحركها وا ،وأصله: يا كروان، فرخم، بحذف النون واأللف، ثم قلبت الواو ألفا ،القرى 
  ، 3/30، األصول 3/617، 2/231حذف حرف النداء، وترخيمه، المثل من شواهد الكتاب  ،وشذوذه من وجهين

، شرح 3/432، شرح التسهيل 377، 374، 366، 1/365، شرح المفصل 1/221، والمستقصى 3/120الخصائص 
، والدرة 1/431، مجمع األمثال 2/257قيل ، وشرح ابن ع4/17، وأوضح المسالك 3/1360/1361الكافية الشافية 

 .2273. برقم 1/431، والمثل من أمثال الميداني: 395، 194، 1/11، وجمهرة األمثال 1/155الفاخرة 
أي اْفَتدِّ نفسك يا مخنوق، وهو في :  ،وهو يبخل بافتداء نفسه بماله ،مثل يضرب لكل مضطر ٍّ وقع في شدة وضيق( 2)

، 2/70، المحتسب4/261، المقتضب 2/121انظر : الكتاب و  ،2/78ومجمع األمثال  ،1/265 قصيالمست
، الدر المصون 1/365، شرح المفصل 3/382، شرح التسهيل 1/472، شرح الرضي على الكافية 1/21الكافية 

 .2/209، شرح التصريح 4/11، أوضح المسالك 4/697
أي: ائت بالصبح، يا ليل. فقد حذف حرف النداء من هذه  ،من يظهر الكراهة والبغض للشيءمثل يضرب ل( 3)

 .1/403األمثلة، مع أن المنادى اسم إشارة في المثال األول، واسم جنس في األخيرين، وهو من أمثال الميداني: 
، وهو بال نسبة في: 1/1113، تفسير اللباب 3/386في شرح التسهيل  ن طيءونسب لرجل م البيت من البسيط، (4)

، 3/241، 1/476، الدر المصون 3/304، 2/248، اللباب 3/1292،شرح الكافية الشافية 2/28شرح التسهيل 
، حاشية 3/19، شرح األشموني 298شرح عمدة الحافظ  ،3/74،اإلعراب المحيط 2/511، 1/458البحر المحيط 

 . 3/202ن الصبا

 .2/69المحتسب  (5)

، البحر المحيط 3/1292، شرح الكافية الشافية 2/28، شرح التسهيل 1/363انظر: شرح المفصل (6)
1/458/2/511. 
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ََََََا   يس  س  ََََََت  ر  ج ت  لنََََََا فه    ََََََر  ي ب   هََََََذ 
 

 ََََََفيت  نسيسََََََا   ثََََََمَّ انثنيََََََت  ومََََََا  ش 
 
 

 .(2) «ا إلى مذهب الكوفيينثير  يل كوكان يم» :قال ابن يعيش
ل البصريون  الشعر،  ما تقدم من الشواهد على الشذوذ في النثر، والضرورة فيوقد أو 

  .لوا اآليةوأو  
نوا المتنبي من حيث إنه حذف حرف النداء من اسم اإلشارة إذ  فإنهم قد أما بيت المتنبي َلح 

كأنه  ،منادى بل إشارٌة إلى المصدر أن )هذي(ا ال نسلم صل: يا هذي، فأجابوا عنه بأن  األ
 .(3) قال: برزت هذي البرزة

متبوع  وبه إلى المصدر إال وه افرد ابن مالك هذا الجواب بأنه ال ينتصب اسم اإلشارة مشار   
كقول  ،اتقدير  ر المبي ن زمان مضاف إليه المصدر وقد ُيقام مقام المصد: »بقوله بالمصدر
 :(4)الشاعر

م دال  ي  ل   اك  ن  ي  ض ع  م  ت  غ  ت   م  ل  أ    ة  أر 
 .(5)«ألم تغتمض عيناك اغتماض ليلة أرمد، فحذف المصدر وأقام الزمان مقامه :أراد
 ؛فإنما جاز السكوُت عليه (ظننُت ذاك)وأم ا »  :هذا مخالف لما ذهب إليه سيبويه بقولهو 

في  (ذهبت)ذهبت، ثم تعمله في الظن كما تعمل  :كما تقول ألنك قد تقول ظننت، فتقصر،
، كأنك قلت: ظنن ،الذهاب بت ،ت ذاك الظنفذاك ههنا هو الظ نُّ لُت وحسِّ  .(1)«وكذلك خِّ

                                                                                               
 أثاره، الرسيس: مس الحمى أو الهم،هجت" من هاجه إذا  ،، "برزت" ظهرت 58في ديوانه من الكامل وهو البيت  (1)

، 2/182، شرح التسهيل 2/138، شرح جمل الزجاجي 1/363هو له في شرح المفصل و  النسيس: بقية النفس،
، شرح 3/20، شرح األشموني 2/1055توضيح المقاصد  ،1/841، المغني 3/1292شرح الكافية الشافية 

 .1/384المسروق منه و  ، المنصف للسارق 3/202حاشية الصبان ، 3/20األشموني 

  1/363شرح ابن يعيش على المفصل  أي المتنبي،(2)

، شرح الكافية الشافية 2/182، شرح التسهيل 2/138، شرح جمل الزجاجي 1/363شرح المفصل انظر ( 3)
 . 209 ، 208/ 5، الدر المصون 2/1055، توضيح المقاصد 1/841، المغني 3/1292

دا      صدر بيت من الطويل وعجزه : (4)  وبت  كما بات السليم مسه 
تغتمض: تسكن. أرمدا: أصابهما الرمد. المسهد: القلق الذي ال يستطيع إلى النوم و  ،135لألعشى في ديوانه هو و     

، 10/102، 5/485، شرح ابن يعيش على المفصل2/121، المحتسب 3/325هو له في : الخصائص و  سبيال،
بال نسبة في: الحجة و  ،1/161، الدرر اللوامع 6/163، الخزانة 1/727، شرح التصريح 3/268شرح التسهيل 
، شرح 1/496، المساعد 1/188، الهمع 2/155شرح التصريح  ،2/182، شرح التسهيل 2/348للقراء السبعة 

 .2/114األشموني 
 .1/469، المساعد 87انظر التسهيل و  ،2/182التسهيل  شرح (5)



                                              چٿ ٿ ٿ ٺٿ چفي قوله تعالى: موقع ) هؤالء(رأي سيبويه في -المبحث الثالث–الفصل األول–الباب األول  

 
29 

ذا سل  بما رد  امردود   (2)«إنه منصوب على المصدر»م هذا فيكون ظاهر قول الزمخشري: وا 
 الورود اسم اإلشارة مشار   ؛به الجواب عن بيت أبي الطيب، إال أن رد ابن مالك ليس بصحيح

 (3)متبوع به، قال الشاعر: به إلى المصدر غير
ََََحابتي ََََت ص  ل ل  و إنََََك قََََد م   يََََا عمََََر 

 

 صَََََََََََحاب تيك إخَََََََََََال  ذاك قليَََََََََََل   و 
 
 

 المؤك ِّد له، وقد أنشده( خال)إلى مصدرإشارة  )ذاك( قال النحويون »  :السمين الحلبي قال 
 .(4)«هو على ذلك

وال يحسن أن نقول: )هذا(، » قال سيبويه: حيث ، جمهور البصريينو وهذا ال ُيجيزه سيبويه 
 .(5)«وال )رجل(، وأنت تريد يا هذا، ويا رجل

 (6) :كرة المقبل عليها في ضرورة نحو قولهقد يحذف من الن» وقال ابن عصفور: 
  اري أال تستنكري عذيري 

 .(8)«(7) ح ر ثوبيو  ،أطرق كراو  ،افتد مخنوق  :أو في شاذ من الكالم نحو قولهم
 (1):بقولهو بالبيتين السابقين  اكوفيين مستشهد  قد وافق ابن مالك مذهب الو 

                                                                                               

 . 1/40الكتاب  (1)

 :يقصد في قول الزمخشري : " ذلَِّك الجزاء َجَزْيناُهْم وهو تحريم الطيبات بَِّبْغيِّهِّْم بسبب ظلمهم" في قول هللا تعالى (2) 
ناه م  ب  ) ي  ج  م  ذل ك      .2/75، انظر الكشاف 146سورة األنعام اآلية  (ب غ ي ه 

، الدر المصون 2/559شرح الكافية الشافية ، 1/173هو بال نسبة في شرح جمل الزجاجي و  البيت من الكامل (3)
 .11/453، اللسان 13/348، التهذيب 8/495، اللباب في علوم الكتاب 5/209

 . 209، 5/208الدر المصون  (4)

 .2/230الكتاب  (5)

، ، أي : يا جارية، والعذير: ما ُيعذر عليه اإلنسان إذا فعله، أي : ال تعتبري ما أفعله 1/332الرجز للعجاج في ديوانه  (6)
يه ، وشرح أبيات سيبو 4/260، والمقتضب 2/93، العين 241، 2/231أمرا  منكرا  فأنا فيه معذور ن وهو في : والكتاب 

، وشرح شواهد 2/185، وشرح التصريح 1/377، 1/366، شرح ابن يعيش على المفصل 1/383، التعليقة 1/461
، 2/185، تهذيب اللغة 2/702/741، الصحاح 1/361، أوضح المسالك 3/204، مقاييس اللغة 355اإليضاح ص 

والمقاصد النحوي ة  4/548سان، الل2/255، شرح التصريح 12/546، 12/220، تاج العروس 9/269، 2/72المحكم 
، شرح 1/342،شرح الرضي على الكافية 1/655، مجمل اللغة 2/315، ، وبال نسبة في: أمالي ابن الشجري 4/277

، 2/468وشرح األشموني  2/125، وخزانة األدب 4/58، أوضح المسالك 2/642، اللمحة 3/1252الكافية الشافية 
 .3/228 ، توضيح المقاصد296وشرح عمدة الحافظ 

، وأحمد في 1/267، ومسلم في صحيحه 4/156 عن أبي هريرة  أخرجه البخاري في صحيحهمن حديث طويل   (7)
 .13/507مسنده 

 .1/177المقرب  (8)
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َََََذا ار   َََََف   واء  ع  َََََب   س  ي  ل  َََََ د  ع  ََََََ ال  ع  ت  اش   ال
 

  ََََّر َََ س  أ  َ َََا إ  ب  ي  ش  َََل  َََى الص   َََ ن  با م   (2)لي  ب  س 
 
 

 (3)مع قصره على السماع، إذ لم يرد إال في الشعر. كما وافقهم المرادي 
تقديره: ثم أنتم مثل  خبره، ولكن بتأويل حذف مضاف ﴾ٿ ﴿، ومبتدأ ﴾ ٿ﴿أن :الثالث

العامل فيها معنى التشبيه، إال أنه يلزم منه اإلشارة إلى غائبين،  ،حال﴾ ٿ ﴿هؤالء، و
 (4.)ل الغائب منزلة الحاضرألن المراد بهم أسالفهم على هذا، وقد يقال: إنه نز  

 ،أسالفهم :أي﴾ٿ ﴿المشبه به و  ،الحاضرون  :أي﴾ٿ﴿فيكون على المعنى المشبه  
 (5).أبو يوسف أبو حنيفة :مثل قولهم -كما ذكر النحاة  -فيكون 
 ﴾ٿ﴿و(، الذي)عنى وهو اسم موصول بم ﴾ٿ ﴿خبرهو  مبتدأ ﴾ٿ﴿ أن :الرابع

 (7)وأنشدوا:(6)قال الكوفيون،  اأيض   بهو صلته، أي: أنتم الذين تقتلون. 
س  مَََََََا لع بََََََََّادٍّ عليَََََََك إمَََََََار     َََََََد   ع 

 

   ََََََََََق ََََََََََين طلي مل ََََََََََت  وهََََََََََذا ت ح  ن   أ م 
 
 

 أي: وما التي؟(8)چچ چ  چ ڃ چأي: والذي تحمليَن، ومثُله: 
 .النحويينغيرهما من و  ،الزجاجو  ،إليه ذهب الفراء

                                                                                               
، شرح ابن 3/1292،شرح الكافية الشافية 2/387البيت من الخفيف، أراد : يا ذا، وهو بال نسبة في : شرح التسهيل  (1)

 .4/230، والمقاصد النحوية 3/202، حاشية الصبان 3/19، شرح األشموني 513عقيل 
 .1/37، إعراب القرآن للدعاس  1292/ 3 انظر شرح الكافية الشافية (2)
 . 3/273 انظر توضيح المقاصد (3)
 .1/476 الدر المصون  (4)

 .1/183، الجدول 1/478، الدر المصون 1/276، اللباب 1/86انظر التبيان  (5)
 .2/177نسبه الخضري في حاشيته على شرح ابن عقيل إلى البصريين و  (6)

وتخليص  ،2/717واإلنصاف  ،417وأدب الكاتب ص  ،170ليزيد بن مفر غ في ديوانه  من الطويل وهو البيت( 7)
وشرح  ،1/269والدرر  ،48، 42، 6/41وخزانة األدب  ،645وجمهرة اللغة  ،20وتذكرة النحاة  ،150الشواهد 
، ()حدس 6/47ولسان العرب  ،1/371والشعر والشعراء  ،2/859وشرح شواهد المغني  ،381، 1/139التصريح 

وأوضح  ،447، 362وبال نسبة في أمالي ابن الحاجب ص  ،3/216، 1/442والمقاصد النحوية  ، ()عدس 133
ولسان  ،106وشرح قطر الندى  ،1/74وشرح األشموني  ،6/388، 4/333وخزانة األدب  ،1/162المسالك 
 .1/84وهمع الهوامع  ،2/462ومغني اللبيب  ،2/94والمحتسب  ، 15/460العرب 

 اللغة: عدس: اسم صوت لزجر البغل. عباد: هو عباد بن زياد والي سجستان لمعاوية.
ا لم يعد له سلطة عليك، وأنت تحملين رجال  طليق ا بعد أن أفرج عنه.المعنى: يقول مخ  اطب ا بغلته: إن  عب اد 

 .17سورة طه اآلية  (8)
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نما ذكره في قول هللا تعالى " وو  ،أما الفراء فلم يذكره في هذه اآلية   چ چ ڃ چا 

، ﴾چ﴿ألن  ؛﴾چ﴿ـفِّي مذهب صلة ل ﴾چ﴿وقوله: »  :فقال فيه ،چچ
 :قال الشاعر (،الذي)توصالن كما توصل )هذه( و

س  مَََََََا لع بََََََََّادٍّ  َََََََد   عليَََََََك إمَََََََار     ع 
 

   ملَََََََين طليَََََََق َََََََت  وهَََََََذا ت ح  ن   «(1)أ م 
 
 

، (الذين)في معنى  ﴾ٿ ﴿» :حيث قال ،بينما صرح به الزجاج في اآلية الكريمة
 ڃچثم أنتم الذين تقتلون أنفسكم، ومثُله قوله: :كقولك، ﴾ٿ ﴿ـصلة ل ﴾ٿ﴿و

 .(2)«چچ چ  چ
 .(4)،لم يذكر ابن عطية غيرهو  ،(3)،أجازه الزمخشري و 
 (6).والعكبري ، (5)،كما أجازه النحاس 

موصوال  عند البصريين، إال إذا كان معها من أسماء اإلشارة  وال يكون )ذا( وال شيء
 : (، فقالالذي)وحده بمنزلة )ذا( ذكره سيبويه في باب إجرائهم  االستفهامية،)ما(،
 (الذي)بمنزلة  (ذا)في االستفهام، فيكون  (َمنْ )و (ما)ع إال م (الذيـ)وليس يكون ك» 

جرائهم إياه مع  (ما)ويكون   (ذا)بمنزلة اسم واحد، أما إجراؤهم  (ما)حرف االستفهام، وا 
 .فهو قولك: ماذا رأيت؟ فيقول: متاٌع حسنٌ  (الذي)بمنزلة 

 (7)وقال الشاعر، لبيد بن ربيعة:
ََََََََر ء  مََََََََاذا ي حََََََََا   ََََََََم الن  الم  لأ ال ت س   و 

 

   ََََالل وباطََََل ََََب  في قضََََى أم ض   (8) «أن ح 
 
 

                                 
 2/177معاني القرآن للفراء  (1)
 .4/416، 3/353انظر و  ،1/167ا عرابه للزجاج و  معاني القرآن (2)
 . 1/292انظر الكشاف  (3)

 4/40انظر المحرر الوجيز  (4)

 . 1/243انظر إعراب القرآن للنحاس  (5)

 .8/23، الدر المصون 12/20، 11/186،و الجامع ألحكام القرآن 900، 2/887تبيان انظر ال (6)
، 191المفصل  2/444، أمالي ابن الشجري 2/264، األصول 2/417له في الكتاب ، وهو 131البيت من الطويل، ديوانه  (7)

، شرح المفصل 2/429، 1/139، معاني القرآن للفراء 2/148، وبال نسبة في مجاز القرآن 1/283شرح الكافية الشافية 
، أمالي القالي 3/65، شرح الرضي على الكافية 1/197، شرح التسهيل 3/137، شرح ابن عصفور على الجمل 2/387

 .1/145، شرح األشموني 140، 139، 6/138، 2/222، الخزانة 1/229، الدر المصون 191
 .417، 2/416الكتاب  (8)
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فلم يكن موصوال  ،شارة اسم تام بنفسه يحسن الوقف عليهوحجة البصريين أن اسم اإل
إن هذا الذي  :نحو (الذي)ولذلك يمكن أن يجمع بينه وبين  ،كسائر األسماء الظاهرة

 .عندنا كريم
والصواب ما ذهب إليه » :ى الكوفيين بقولهعل الذا صوب ابن يعيش رأي البصريين راد  و 

 فالجار چچ چ ڃچچما قوله تعالى: أصحابنا. وما تعلقوا به ال حجة فيه، فأ
، كما الخبر ﴾ت ل ك  ﴿رفع باالبتداء، و استفهام في موضع ﴾م ا﴿و والمجرور في موضع الحال،
النكرة تكون  وصفة ينك(،هذه عصا بيم: )إذا وقع بعد نكرة، نحو يكون الجار والمجرور صفة

 ا( مبتدأ، و)طليق(هذ، فـ )(1) (وهذا تحملين طليق) حاال  للمعرفة، وكذلك )تحملين( من قوله:
 .(2)«في موضع الحال، والتقدير: هذا محموال  طليق ، و)تحملين(الخبر

ن شئت» :بقوله السيوطيأجازه و  أنتم الذين تقتلون  :أي (،الذين)بمعنى  ﴾ٿ ﴿ :وا 
 .(4)« (3)چ ھ ہ ہ چ :كما قال عز من قائل ،أنفسكم

كما ذهبوا إليه، لكان  ذين(هؤالء ال)كان تقديرو ول» :بقولهعيش رأي الكوفيين رد ابن يو 
 .(5)« األكثرهذا هو  ظاهر موضوع للغيبة، اسم (الذي)بلفظ الغيبة؛ ألن﴾ ٿ﴿
كما ذكر ابن يعيش  ما جاء على غير ذلك فهو بالحمل على المعنى دون اللفظ،و 
 .النحاةغيره من و 
نما  ،ولم يكن الوجه ،اوأنت الذي ذهبت لكان جائز   ،أنا الذي قمت :ولو قلت» :قال المبرد  وا 

 ،(الذي)ا إلى ليكون الضمير في الفعل راجع   ؛وأنت الذي ذهب ،أنا الذي قام :وجه الكالم
نما جاز بالتاء إذا كان قبله  قمت  الذي :ولو قلت ،ألنك تحمله على المعنى (؛أنت)و (أنا)وا 

                                 

ملين طليق     ع د س  ما لع بَّادٍّ عليك إمار     (  يشير إلى قول الشاعر :1) ن ت  وهذا ت ح   .30سبق تخريجه صـ . أ م 

، أوضح 3/23رح الرضي على الكافية ، ش2/589انظر اإلنصاف و  ،2/430شرح ابن يعيش على المفصل  (2)
 .2/1056، توضيح المقاصد 1/167المسالك 

 .84سورة طه اآلية  (3)
 .2/163إعراب القرآن للسيوطي  (4)
 .2/431شرح ابن يعيش على المفصل  (5)
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نما امتنع أن تحمل على المعنى ألنه ليس في جملة الذي ما يرجع  ،وهذا قبيح ،أنا لم يجز وا 
 (1)إليه، فمما جاء من هذا المعنى قول مهلهل:

ََََََََذ ي  ََََََََا ال ََََََََاوأ ن  ن  ََََََََر ا بالق  ََََََََت  ب ك   ق تَّل 
 

 َََََََنام َََََََر  ذ ات  س  ي  ل َََََََب  غ  َََََََت  ت غ  ك   وت ر 
 
 

 (2)م:وقال أبو النج
َََََا أ ي هَََََ َََََؤت نيي  ي قَََََد س  َََََذ  ر  الَّ َََََذ ك   ا ال

 

 يال يََََََا ت  أ مَّ ع  ت ني وط ََََََرد  ََََََح   (3)«وف ض 
 
 

عندكم  ﴾ٿ﴿هذا ال يستقيم على أصلكم، فإن » :هد األنباري رأي الكوفيين بقولكما ر 
ر التقريب عندكم منصوب، كقولهم: )هذا زيد في موضع نصب؛ ألنه خبر التقريب، وخب

ولو كان صلة لما كان له موضع من اإلعراب، وعندنا  ا(،هذا زيد قائم  القائَم( بالنصب، و)
 .(4)« أنه يحتمل أن يكون في موضع نصب على الحال

، واحتياجها إلى اسم مرفوع (كان)التقريب هو إعمال اسم اإلشارة عمل  مذهب الكوفيين فيو 
 وخبر منصوب.

واحدا ال  (هذا)أن يكون ما بعد » :أمورا  منها (هذا األسد مخوفا  :)فقد ذكر الفراء في نحو 
نما نصبت الفعل ألن  ت بصفة لألسد إنما ليس (هذا)نظير له فالفعل حينئذ أيضا منصوب. وا 

من السباع  أال ترى إنك لو قلت: ما ال يضر ،أجود (هذا)وكان الخبر بطرح  ،دخلت تقريبا  
، كان أبين ا من أن  ،فاألسد ضار  وأما معنى التقريب: فهذا أول ما أخبركم عنه، فلم يجدوا بد 

له الذي كان نصب فع (هذا) وخبره منتظر، فلما شغل األسد بمرافعة ،(باألسد)يرفعوا هذا 
 .(5) «يرافعه لخلوته

                                 
سنام: " و 4/380ليس في ديوان المهلهل، القنا: "م" قناة وهو الرمح األجوف. القاموس المحيط "و  البيت من الكامل، (1)

أسنمة. القاموس المحيط على ظهر البعير والناقة، والسنام من كل شيء أعاله "ج"  كتل من الشحم محدبة
، إعراب القرآن للنحاس 3/38، 1/358بال نسبة في سر صناعة اإلعراب و  "،4/132له في المقتضب "".و 4/133"
 ".4/25وشرح المفصل " 6/73، الخزانة 1/20، الحلل في شرح أبيات الجمل 2/228

بال نسبة في و  ،1/447خصومه و  ، الوساطة بين المتنبي2/411، أمالي الشجري 236الرجز في ديوان أبي النجم  (2)
 .2/13أمالي الشجري 

، إعراب 2/341، شرح ابن يعيش على المفصل 2/309انظر األصول في النحو و  ،132، 4/131المقتضب  (3)
 . 2/243القرآن للنحاس

  .2/591 اإلنصاف (4)
 .232، 1/231انظر و  ،13، 1/12معاني القرآن للفراء  (5)
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إذا أريد بهما  (هذه)و (هذا)وذهب الكوفيون إلى أن  »:حيث قال السيوطي كما نقله عنهم
في احتياجهما إلى اسم مرفوع، وخبر منصوب، نحو: كيف  (كان)التقريب كانا من أخوات 

وكذلك كل ما كان  ،وكيف أخاف البرد وهذه الشمُس طالعة   ،االخليفُة قادم   أخاف الظلم وهذا
 ،هذا ابن صي اد أشقى الناس :فيه االسم الواقع بعد أسماء اإلشارة ال ثاني له في الوجود نحو

، والمرفوع اسم التقريب، والمنصوب خبر التقريب؛ ألن المعنى إنما هو اتقريب   (هذا)فيعربون 
للقدوم  االخليفة بالقدوم، وعن الشمس بالطلوع، وُأتي باسم اإلشارة تقريب   عن اإلخبار عن

فال  ،فالخليفة والشمس معلومان اوالطلوع، أال ترى أنك لم تشر إليهما وهما حاضران؟ وأيض  
يحتاجان إلى تبيينهما باإلشارة إليهما، وتبي ن أن المرفوع بعد اسم اإلشارة يخبر عنه 

كان زيد )من  (كان)المعنى كما لو أسقطت  قطت اإلشارة لم يختل  ألنك لو أس بالمنصوب؛
 .(1)(«اقائم  
هو رأي ابن الباذش كما نقل عنه و  مبتدٌأ مؤخٌر،﴾ ٿ ﴿خبٌر مقدٌم، و ﴾ٿ ﴿أن :لرابعا

وقال األستاذ األجل أبو الحسن بن أحمد شيخنا »  :ففي المحرر ،غيره من النحاةو  يةابن عط
حال بها تم   ﴾ٿ﴿ومقدم، خبر  ﴾ٿ﴿ورفع باالبتداء  ﴾ٿ﴿رضي هللا عنه:

نما جاءت بعد أن تم الكالم في  المعنى، وهي كانت المقصود فهي غير مستغنى عنها، وا 
ال  ،ا، وأنت قد قصدت اإلخبار بانطالقهمنطلق  هذا زيد  :المسند والمسند إليه، كما تقول

 .(2)« اإلخبار بأن هذا هو زيد
 ،المبتدأ ﴾ٿ﴿وال أدري ما العلة في العدول عن جعل » :تعجب أبو حيان من رأيه فقالو 
 .(3)« إلى عكس هذا ،الخبر ﴾ٿ ﴿و
م الخبر، ل اوتنكير   امتى استويا تعريف   ن المبتدأ والخبرأل» أفسده السمين الحلبي و   م يجز تقد 

ن ور  لد منهوا   .(4)«ما يوهم فمتأو 
تقديم المبتدأ  من البقاء على األصل بالنظر في هذا الرأي نجد أن النحاة قد أوجبواو 
 . للبس اتأخير الخبر إذا كانا معرفتين أو نكرتين دفع  و 

                                 
 .92، أسرار العربية 232، 231، 1/12انظر قول الكوفيين بالتقريب في معاني القرآن للفراء و .2/71الهمع  (1)
 .1/174المحرر الوجيز  (2)

 .1/458البحر المحيط  (3)

 1/451الدر المصون  (4)
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ذا كان الخبر معرفة كالمبتدأ، لم يجز تقديم الخبر» ابن يعيش: قال   ألنه مم ا ُيْشكِّل  ؛وا 
 . (1)« يلتبس، إذ كل واحد منهما يجوز أن يكون خبر ا ومخبر ا عنه، فأي هما قدمَت كان المبتدأو 
ألنه ال  ؛نكرتين وجب تقديم المبتدأ فلو كان المبتدأ والخبر معرفتين أو» :قال ابن مالكو 

 .(2)«يتميز من الخبر إال بذلك
األصل تأخير الخبر، ويجب هذا األصل إن كانا معرفتين، نحو: زيد  »قال أبو حيان: كما

 .(3)« أخوك، أو كانا نكرتين، نحو: أفضل منك أفضل مني
مبتدأ،  ﴾ٿ﴿و(أعني)منصوب على االختصاص، بإضمار  ﴾ٿ ﴿: أن الخامس

 .خبره، اعترض بينهما بجملة االختصاص ﴾ٿ﴿و
ليه ذهب ابن كيسان، حكاه عنه مكي فقال  مبتدأ  ﴾ٿ ﴿وقال ابن كيسان » :وا 
إذ نبهوا على الحال التي  ؛ليخص بها المخاطبين ﴾ٿ ﴿الخبر ودخلت  ﴾ٿ﴿و

 .(4)«هم عليها مقيمون 
 ﴾ٿ ﴿و ،مبتدأ ﴾ٿ ﴿وذهب ابن كيسان وغيره إلى أن » :المحيط البحر وفي

 ،لما نبهوا على الحال التي هم عليها مقيمون  ،تخصيص للمخاطبين ﴾ٿ ﴿و ،الخبر
 .(5)« ـ)أعني(ب افيكون إذ ذاك منصوب  

 .(7)ومكي  (6)ابن يعيش، هافقو و 
قد نصوا على أن االختصاص ال يكون  وهذا كما ذكر جمهور النحاة ال يجوز؛ ألن النحاة

 (أي)على االختصاص: إما العرب أن المنصوب  عنالوارد و  بالنكرات وال أسماء اإلشارة،
نحو: نحن العرب أقرى الناس  (أل)ـأو معرف ب، (8)نحو: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة

                                 
 .1/247شرح ابن يعيش على المفصل  (1)

 .1/296شرح التسهيل  (2)

 .3/1105ارتشاف الضرب  (3)

 1/102قرآن مشكل إعراب ال (4)

 .1/13انظر مشكل إعراب القرآن البن آجروم و  1/458البحر المحيط  (5)

 .363انظر شرح ابن يعيش على المفصل/ (6)

 .2/208، 1/172انظر و  ،1/102انظر مشكل إعراب القرآن لمكي  (7)
، البرهان 1/87، الكشاف 3/434، 1/418انظر أمالي الشجري و  ، 3/170، 236، 2/232حكاه سيبويه في (8)

، البحر المحيط 1/314، المخصص 2/248، اللباب في علوم الكتاب 2/566، 1/477، الدر المصون 2/337
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ث  ): (1)للضيف، أو باإلضافة نحو ر  ب ي اء  ال ن و  ر  األ ن  ن  م ع اش   (2)ا كقوله:م  لَ عَ  وقد يجيء ،(ن ح 
ف  الضباب   ابنا تميم   ش   ي ك 

بَك هللَا نرجو  :هموقد يجيء بعد ضمير مخاطب، كقول ،موأكثُر مجيئه بعد ضمير متكل   
 (3).الفضل

، والجملة من اما تقدم من كونهما مبتدأ وخبر   على ﴾ٿ ٿ ﴿أن يكون  :السادس
 ڱچفي قول هللا  مستأنفة مبينة للجملة قبلها، ذهب إليه الزمخشري  ﴾ٿ﴿

ت م  ﴿للتنبيه، و (ها)چڱ ڱچ» :، فقال(4)چں ڱ  ﴾ٿ﴿ومبتدأ  ﴾أ ن 
أنتم هؤالء األشخاص تأنفة مبينة للجملة األولى، يعنى: جملة مس چںچو، خبره

الحمقى وبيان حماقتكم وقلة عقولكم أنكم جادلتم فيما لكم به علم مما نطق به التوراة 
 .(5)«  ذكر له في كتابيكم من دين إبراهيمواإلنجيل فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم وال

لما في ذلك من  ،لـه في موضع رفع على التوكيد ﴾ٿ ﴿و، مبتدأ ﴾ٿ ﴿أن :السابع
 .كيتو  أنتم القوم تفعلون كيت :كأنه قيل ،التخصيصو  البيان

                                                                                               
1/458 ،2/306. 

ومنقبة فاطمة  -صلى هللا عليه وسلم-أخرجه البخاري: كتاب: فضائل الصحابة، باب: مناقب قرابة رسول هللا  (1)
رث ما تركناه : "ال نو -صلى هللا عليه وسلم-، ومسلم: كتاب: الجهاد والسير باب قول النبي 3/1360عليها السالم 

 -صلى هللا عليه وسلم-، والترمذي في "جامعه" كتاب: السير، باب: ما جاء في تركة رسول هللا 3/1379صدقة" )
 .1/4، واإلمام أحمد في مسنده7/95، وقال: حديث صحيح، وأخرجه النسائي: كتاب: قسم الفيء4/135

، والضباب: جمع ضبابة وهو ندى كالغبار يغشى األرض بالغدوات وأضب يومنا 169الرجز لرؤبة في ديوانه  (2)
بالهمزة: إذا صار ذا ضباب. فضرب الضباب مثال لغمة األمر وشدته أي: بنا تكشف الشدائد في الحروب وغيرها. 

، وبال نسبة في: شرح ابن 2/31، الهمع 3/1150ح المقاصد ، توضي2/234، الكتاب 94وهو له في جمل الخليل 
، الدر 3/434، شرح التسهيل 1/432، شرح الرضي على الكافية372، 1/371يعيش على المفصل

،تفسير اللباب 5/245، البحر المحيط 2/248،10/529، اللباب في علوم الكتاب6/478، 1/478المصون 
 ، والمقاصد النحوية3/15، والدرر2/413.وخزانة األدب3/277، حاشية الصبان3/83، شرح األشموني1/277
4/302 . 

، 1/109قرآن ، مشكل إعراب ال1/87، الكشاف 1/418،أمالي ابن الشجري 299، 3/298انظر المقتضب  (3)
 .2/28،. الهمع 2/190، التصريح 2/565، المساعد 5/2247، ارتشاف الضرب 1/218البحر المحيط 

 . 66اآلية  سورة آل عمران (4)

 .1/478انظر الدر المصون و  ،1/371الكشاف  (5)
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 .(2)السيوطيو  (1)ه األنباري هو ما أجاز و  ،هو ما ذكره الهمذاني في أول كالمهو 
 ..(3) كما ورد في كتب التفسير بغير نسبة 
ا تأكيد   ﴾ٿ﴿أن يكون »:بوجوه أحدها فقد رد األنباري قول الكوفيين بمعنى )الذين( 
 .(4)«﴾ٿ﴿، والخبر ﴾ٿ﴿ـل
جعل من ذلك قوله و  ،تأكيد المضمر المنفصل بالمبهم النحاة أجاز بعضو  »:في االرتشافو 

 .(5)«چ ٿ ٿ ٺ چ :تعالى

                                 
 .2/591انظر اإلنصاف  (1)

 .3/175انظر الهمع  (2)

عجائب التأويل و  ،غرائب التفسير1/345، روح البيان 1/478، الدر المصون 4/52انظر البحر المحيط  (3)
 . 3/591، مفاتيح الغيب 3/175 الهمع، 1/276، تفسير اللباب 1/110، ، إيجاز البيان 1/155

 .2/591إلنصاف ا (4)

  .4/1959تشاف الضرب ار  (5)
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 : في توجيه اإلعراب في اآليتينرأي سيبويه 

  (1)چڄ ڄ ڦ ڦ چ

 (2)چپ  پ پچو

منصوب على  ﴾ڄ﴿.... چڦڦڄڄچ :قولهو  »قال الهمذاني :
أو في اسم اإلشارة من معنى  ،العامل فيها ما في حرف التنبيه، و ﴾ڦڄ﴿الحال من 

نما قّدر هذا ليكون و  ا،أو أشير إليه مستقيم   ،هذا صراط ربك أنبه عليهو  كأنه قيل : ،الفعل ا 
 . (3)«اواحد   في صاحبهاو  العامل في الحال

على الحال  ﴾پ﴿انتصاب قوله  چپپپ چوقوله: و  »قال الهمذاني : و 
هو التنبيه أو و  ،من معنى الفعل ﴾ڦ﴿ العامل فيها ما فيو  ﴾پ﴿من المشار إليه وهو 

 ،أي: هذا بعلي هو شيخ ،بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف (4)﴾َشْيخ  ﴿قرئ و  اإلشارة ...
كما أن التقدير فيما قبله  ،كأنه قيل : هذا شيخ لة؛ ألن الجم﴾پ﴿الوقف على هذا على و 

 أو ،هو الخبر ﴾َشْيخ  ﴿و ،﴾ڦ﴿ بدل من المبتدأ الذي هو ﴾پ﴿أو  ،قد تمت
أو  ،كما أن التقدير فيما قبله: بعلي شيخ ،كأنه قيل : هذا شيخ ،﴾پ﴿بدل من  ﴾َشْيخ  ﴿

خبرين عن  لحالوةأي : قد جمع ا ،: هذا حلو حامضكما تقول ﴾ڦ﴿ يكونان معا  
وجه ذكرهن صاحب الكتاب أربعة أ هفهذ ،الشيخوخةو  كذا هذا قد جمع البعولةو  ،الحموضةو 

الخبر كما زعم  ﴾َشْيخ  ﴿و ﴾ڦ﴿ ـعطف بيان ل ﴾پ﴿ال يجوز أن يكون و  في الكتاب،
؛ ألن أسماء اإلشارة ال توصف ﴾ڦ﴿ اال يجوز أن يكون وصف   ﴾پ﴿ألن  ؛بعضهم

                                 
 . 126سورة األنعام اآلية ( 1)

 . 72سورة هود اآلية ( 2)

 . 2/227الفريد ( 3)

معاني القرآن للفراء  ،2/356ن لألخفش انظر معاني القرآ ،المطوعيو  أبيو  األعمشو  القراءة البن مسعود( 4)
الجامع  ،5/244البحر المحيط  ،2/281.الكشاف  2/102 إعراب القرآن للنحاس ،1/342المحتسب  ،2/23

 . 129إتحاف فضالء البشر  ،9/70رآن ألحكام الق



 . چپپپچو  چڦڦڄڄ چراب في اآليتين :رأي سيبويه في توجيه اإلع  -املبحث الرابع –الفصل األول  -الباب األول  

 
40 

مررت بهذا ذي المال، على الوصف ،كما أجازوا ): زواذلك أن النحاة لم يجيو  ،بالمضاف
؛ ألجل أن المبهم إذا احتاج إلى الصفة كان اتصالها به أشد من (1)مررت بهذا الرجل (

ذا لم يجز أن يكون وصف  و  ..نحوه .و  اتصالها بزيد كورة لم يجز أن علة المذلل ﴾ڦ﴿ ـل اا 
فإنه كالم المحققين  ،فاعرفه ،؛ ألن صورة عطف البيان صورة الصفةيكون عطف بيان له

 . (2)«من أصحابنا

 
 : فهو على النحو اآلتي  أما تفصيل القول في المسألة

 .النصب على الحال :الوجه األول
خبر للمعروف المبني على ما هو قبله من  في باب ما ينتصب ألنه ذكره سيبويه

واألسماء المبَهمة: هذا، وهذان، وهذه، وهاتان، وهؤالء،  »فقال : ،األسماء المبهمة
وذانك، وتلك وتانك، وتيك، وأولئك، وهو وهي، وهما، وهم وهن، وما أشبه هذه  ،وذلك

 مة.األسماء، وما ينتصب ألنه خبر للمعروف المبني على األسماء غير المبه

ا، وهؤالء قومك منطلقين، فأما المبني على األسماء المبهمة فقولك: هذا عبد هللا منطلق  
اسٌم مبتدأ يبنى عليه ما بعده وهو عبد  (هذاـ)ف ،اا، وهذا عبد هللا معروف  وذاك عبد هللا ذاهب  

 د والمبنيفالمبتدأ ُمسنُيبنى عليه أو يبنى على ما قبله، ا حتى ولم يكن ليكون هذا كالم   ،هللا
والمعنى أنك تريد  ،عليه مسند إليه، فقد عمل هذا فيما بعده كما يعمل الجار والفعل فيما بعده

ا، ال تريد أن تعرفه عبد هللا؛ ألنك ظننت أنه يجهله، فكأنك قلت: انظر أن تنبهه له منطلق  
، كما حال بين وحاَل بين منطلق وهذا (عبد هللا)حاٌل قد صار فيها  (منطلقٌ ـ)ا، فإليه منطلق  

                                 
) وذلك أن النحاة لم يجيزوا مررت  وردت في النسخة المحققة لـ د. فهمي حسن النمر ود. فؤاد علي مخيمر (1)

 ن وصف اال يجوز أن يكو » :وبالرجوع إلى النسخة المحققة لـ محمد الفتيح  ورد النص كاآلتي  بهذا الرجل( 
ذي المال، على  مررت بهذا  ؛ ألن أسماء اإلشارة ال توصف بالمضاف، وذلك أن النحاة لم يجيزوا:﴾ڦ﴿لـ

 « .لالرج الوصف ،كما أجازوا مررت بهذا
 . 651.،  2/650الفريد ( 2)
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 ،حاال   (الراكب)وصار  (،عبد هللاـ)ل (جاء)ا، صارراكب والفعل حين قلت: جاء عبد هللا راكب  
 .(1)(«هذا)بمنزلة  (ذاك)و)هذا(، فكذلك 
ليس المقصود أن و  ،العامل في الحال حينئذ هو معنى اإلشارة كما ذكر النحاةو 

ما  اهذا زيد منطلق   :عامل في الحال عند البصريين في قولكالف ،العامل هنا أمر معنوي 
الذي أفادته )ها( التنبيه أو عل سواء أُْعِمَل الفعل )أنّبه( فالفي اسم اإلشارة من معنى 

 .الذي أفاده اسم اإلشارة (ُأِشْيرُ )أعمل الفعل 
هذا زيد ):قولكواعلم أن العامل في الحال في  »عبارة سيبويه السابقة:  اقال األعلم شارح  

ن أعملت اإلشارة فالتقديراانظر إليه منطلق   :اإلشارة، أو التنبيه فالتقدير (امنطلق   أشير  :، وا 
فال بّد من ذكر  ،في حال انطالقه (زيدـ)والمقصد أنك أردت أن تنبِّه المخاطب ل، اإليه منطلق  

هذا  :قّدر أنه يجهله كما تقولألن الفائدة تنعقد به، ولم ترد أن تعّرفه إياه، وأنت ت (؛امنطلق  )
زيد منك  سألة: زيد منطلق، ثّم اتفق ُقْربزيد إذا أردت هذا المعنى، واألصل في هذه الم

به له فأدخلت )هذا( فال بد له من موضع  ،وهو اسم ،فأردت أن تنبه المخاطب عليه وتقرِّ
بره فاكتفى به، ونصب خ (زيد)ألنه أول الكالم، وجعل  ؛فرفع باالبتداء ،إعراب إلصالح اللفظ

في  (رجل)عن  ألنها خبر في المعنى كما ال يستغني ؛على الحال وال يستغنى عنها (امنطلق  )
ن كان صفة؛ ألنه المقصود بالنداء في األصل: يا أيها الرجل، قولك  .(2)« وا 

وتقول هذا زيد » المبرد بقوله :كما ذكره  ،جمهور البصريينو  فهذا هو مذهب سيبويه
؟ قيل له فإن قال قائل: ما الذي ينصب الحال وأنت لم تذكر فعال   ،اوذاك عبد هللا قائم   ،اراكب  
ذا قلتاه له راكب  كأنك قلت: أنبّ  ، ذا( إنما هو تنبيه)ه )ذاك( لإلشارة  اذاك عبد هللا قائم   :، وا 

أو شيء في معنى  يعمل في الحال إال فعلفال يجوز أن  ،اأشير لك إليه راكب  كأنك قلت: 
 .(3)« ألنها مفعول فيهاالفعل؛ 

)ها(  :ألن قولك (؛اقائم  )فتنصب  ،وتقول هذا عبد هللا قائما:» قال في موضع آخر و 
 . (4)«اانتبه له قائم   :فالمعنى ،للتنبيه

                                 
 . 78 ،2/77الكتاب ( 1)

 . 1/481 النكت في شرح كتاب سيبويه( 2)

 .4/168المقتضب ( 3)

 . 2/388والكشاف  ،2/9ش على المفص شرح ابن يعي ،2/218انظر األصول في النحو، و 4/307المقتضب( 4)
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 »:بقولهكابن الشجري  اهذا يرد قول من جعل العامل معنوي  و  ،ابذلك فليس العامل معنوي  و 
ا أسماء اإلشارة وحرف قد ذكرنا من المعاني التي تعمل في الحال الظروف، وتعمل فيها أيض  

 ڄ ڦ ڦ چ، وفى التنزيل: مقبال   ، وهذا زيد، وها زيد مقبال  التنبيه، تقول: ذا زيد مقبال  

 .(3)« (2)چپپپ چوفيه ، (1)چڄ
المخاطب على النظر،  هت اإلشارةُ ا ، نب  هذا زيد قائم   إذا قلت:» لذا قال السهيلي :و 

ليس هو العامل، ولكنه مشعر  )ذا(سم الذي هو ألن اال ؛افكأنك قلت: انظر إلى زيد قائم  
 . (4)«)انظر(ه على المعنى العامل في الحال، وذلك المعنى هو ومنبّ 

 .(5)« والعامل في الحال معنى اإلشارة والتنبيه، أو أحدهما» في التبيان :و 

لكن يظهر لنا من تقدير ناصب الحال فيما سبق أن ناصبها ليس الناصب لصاحبها، و 
أو أشير إليه  ،هذا صراط ربك أنبه عليهو  كأنه قيل : »فما المقصود بقول الهمذاني :

نما قدر هذا ليكون العامل في الحالو  ا،مستقيم    ؟(6)«ااحد  في صاحبها و و  ا 
العامل في الحال عند النحاة هو العامل في صاحبها إال في الحال التي تأتي من إن 

المبتدأ أو ما أصله المبتدأ؛ فإن العامل في المبتدأ هو االبتداء، أو الناسخ، والعامل في 
 .الحال هو المبتدأ

ألنها  الحال هو العامل في صاحبها؛ مل فيواألكثر أن يكون العا »لذا قال ابن مالك :و  
ياه كالصفة والموصوف، ولكنهما أيَض  ر عنه، ومعلوم خبَ ز، وكالخبر والمُ مي  ز والمُ ا كالمميِّ وا 

ا وغير واحد، وكذا ما يعمل في الخبر والمخبر ز قد يكون واحد  ي  مَ ز والمُ يِّ مَ أن ما يعمل في المُ 
مل واحد، وقد يعمل فيهما عامالن، ومثال عنه، فكذا الحال وصاحبها قد يعمل فيهما عا
نّ اتحاد العامل في األبواب الثالثة: طاب زيد نفس   ومثال عدم  ا،راكب   قائم، وجاء زيدٌ  زيدا   ا، وا 

                                 
 . 126سورة األنعام اآلية ( 1)

 . 72( سورة هود اآلية 2)

 .3/9أمالي ابن الشجري ( 3)

 . 320 ،1/319بدائع الفوائد  ،105 ،104انظر أمالي السهيلي و  . 306نتائج الفكر ( 4)

 . 6/357انظر الدر المصون ، و  2/707التبيان ( 5)
 . 2/227الفريد ( 6)
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منطلق، على مذهب سيبويه ومن وافقه،  ا، وزيدٌ االتحاد في الثالثة: لي عشرون درهم  
 ﴾ٺ﴿و حال والعامل فيها اسم اإلشارة، ﴾ ٺ﴿ ـف (1)چ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀچو

.... ومن ورود الحال وعاملها غير عامل صاحبها ﴾ ڀ﴿ صاحب الحال والعامل فيها
 (2).«وليس له عمل في صاحبها ،ا ذا زيد، فنصب الحال حرف التنبيهقولهم: ها قائم  

ا، ال تريد أن تعرفه والمعنى أنك تريد أن تنبهه له منطلق  » فكما سبق في نص سيبويه :
 .(3)«اعبد هللا؛ ألنك ظننت أنه يجهله، فكأنك قلت: انظر إليه منطلق  

فعل مقدر  ،أي في مسألتنا ا،ذا كالم المبرد أن ناصبها في نحو : هذا زيد قائم  كو  
 .هو ما ذهب إليه جمهور البصريينو  ،أو من معنى التنبيه ،من معنى اسم اإلشارة

، نحو قول هللا قد يكون العامل في الحال غير العامل في ذي الحال» قال ابن جني :و  
 ﴾ەئ﴿ وحده أو﴾ ەئ﴿ والعامل فيه﴾ ڱ﴿ فالحال ههنا من(4)چ  ڱ ڱ ڱ چتعالى: 

نما جاز أن يعمل في الحال غير العامل  ،ك ال ينصب الحالينِ وكالا ذَ  ،واالبتداء الرافع له وا 
والخبر العامل فيه غير العامل في المخبر  ،من حيث كانت ضرب ا من الخبر ،في صاحبها

 . (5)«عنه

تقول : هذا زيٌد  »قد أنكر أن يكون الناصب معنى اسم اإلشارة بقوله : إال أن السهيلي 
بعضهم يقول : ما في معنى اإلشارة هو و  ،هكذا قّدره سيبويه ا،أي : انظر إليه قائم   ا،قائم  

 .(6)« ليس باسم مشتق )ذا(هذا باطل ؛ ألن و  ،العامل
نما فعل مشتق من معناه .و  و لكن كما سبق فالعامل ليس اسم اإلشارة  (7)ا 

                                 
 . 92سورة األنبياء آية  (1)

 ،3/1586شاف الضرب ارت ،2/532شفاء العليل ،110انظر التسهيل ، و   355، 2/354شرح التسهيل ( 2)
  . 181 ،2/180شرح األشموني  ،649 ،1/648شرح ابن عقيل  ،2/29المساعد 

 . 78 ،2/77الكتاب ( 3)

 . 91قرة سورة الب (4)

 . 3/1586 ، ارتشاف الضرب2/9 يش على المفصلشرح ابن يع،2/22الخصائص ( 5)
 .  311انظر نتائج الفكر و  ،105 ،104أمالي السهيلي ( 6)
والحال ههنا نصبها » زجاج :الحالية يقول ال ىفي النصب علو   . 2/9انظر شرح ابن يعيش على المفصل ( 7)

هذا زيد قائما، فإن كنت تقصد أن تخبر من يعرف زيدا  أنه زيٌد لم  ذلك أنك إَذا قلت من لطيف النحو وغامضه.
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:  نحو في اإال أن الهمذاني قد أغفل ذكر أمر وهو رأي الكوفيين في وجه نصب : قائم  
فهو منصوب ، چپپپ چم لقراءة النصب في اآلية عليها توجيههو  ا،هذا زيد قائم  

 عندهم على التقريب .
 أفيرتفع ما كان مبتد (كان)أسماء اإلشارة عمل  نحوه يعملون و  في هذا األسلوبف

 .على أنه اسم للتقريب وُيْنَصُب الخبر على أنه خبر له

 (هذا)، فأراد أن يخبر عن اوقال سيبويه: هذا زيد منطلق  » ففي مجالس ثعلب :
قال أبو العباس: وهذا  ( ليعلم لمن الفعل،ازيد  )، ولكنه ذكر (زيد)باالنطالق، وال يخبر عن 

 (؛كان)، إال أنه ال يقدم في (كان)والتقريب مثل  ، وهو ال يعرف التقريب،اال يكون إال تقريب  
 .(1)« ألنه رد كالم فال يكون قبله شيء

 (2).ة مواضع من كتابهكما ذكره الفراء في عد

إذا أريد بهما التقريب كانا من  (هذه)و (هذا)وذهب الكوفيون إلى أن » : السيوطي وقال 
في احتياجهما إلى اسم مرفوع، وخبر منصوب، نحو: كيف أخاف الظلم وهذا  (كان)أخوات 

لبرد وهذه الشمُس طالعة  وكذلك كل ما كان فيه االسم الواقع بعد وكيف أخاف ا االخليفُة قادم  
، اأشقى الناس فيعربون هذا تقريب   (3)ابن صّيادهذا  :أسماء اإلشارة ال ثاني له في الوجود نحو

                                                                                               
نما تقول ذاك ِللذي  يجز أن تقول: هذا زيد قائما ، ألنه يكون زيدا  ما َدام قائما ، فإذا زال عن القيام فليس بزيٍد، وا 

ل قيامه. َوأِشيُر لك إلى زيد حال يعرف زيدا : هذا زيٌد َقاِئما  فيعَمُل في الحال التنبيه، والمعنى انتبه لزيد في حا
انظر إعراب القرآن و  ،64 ،3/63ا عرابه و  معاني القرآن «إشارة إلى ما حضر، فالنصب الوْجهُ )هذا(قيامه، ألن 

 .2/177للنحاس 

 . 1/11( مجالس ثعلب 1)
 . 232 ،231، 13 ،1/12انظر معاني القرآن الفراء ( 2)
" قد اختلف الناس فيه كثير ا، وهو رجٌل من اليهود   65/ 3في النهاية في غريب الحديث و األثر. البن األثير  (3)

وكان عنده شيٌء من الكهانة والسحر. وجملة أمره أنه كان فتنة  امتحن  أو دخيل فيهم، واسمه صاف، فيما قيل،
هللا به عباده المؤمنين، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، ثم إنه مات بالمدينة في األكثر. وقيل 

 إنه فقد يوم الحرة فلم يجدوه " .
، اسمه عبد هللا، ولقبه صاف، وقد ذكره الحافظ عبد : " الذي يقال له: الدجال299/ 2في تهذيب األسماء و اللغاتو 

الغني المقدسي في ترجمة ابنه عمارة بن عبد هللا بن صياد، وعمارة هذا ثقة. واتفقوا على توثيقه. روى عنه مالك 
 في الموطأ في كتاب األضحية حديث أبي أيوب األنصاري: "الشاة تكفى عن أهل البيت في األضحية"
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والمرفوع اسم التقريب، والمنصوب خبر التقريب؛ ألن المعنى إنما هو عن اإلخبار عن 
للقدوم والطلوع، أال ترى أنك  االخليفة بالقدوم، وعن الشمس بالطلوع، وُأتي باسم اإلشارة تقريب  

فالخليفة والشمس معلومان فال يحتاجان إلى تبيينهما  ام تشر إليهما وهما حاضران؟ وأيض  ل
باإلشارة إليهما، وتبّين أن المرفوع بعد اسم اإلشارة يخبر عنه بالمنصوب؛ ألنك لو أسقطت 

 .(1)« اكان زيد قائم   : من (كان)اإلشارة لم يختل  المعنى كما لو أسقطت 
 من شواهد النصب على الحالية ما استشهد به ابن الشجري :و 

 (2)جرير : من قول
َيْشذذذَ  َ لدْيَ ذذذ    ذذذي فذذذي ِد  َهذذذَ ا اْبذذذنِّ َعي د

 

  َ  ْذذذذذذ  كم إدَلذذذذذذيا   ينذذذذذذاسذذذذذذا َ  َلذذذذذذْو شد
 

وز أن تعمل فيه  منه، ويجباسم اإلشارة، فيكون حاال   (َ لدْيَ    )يجوز أن تنصب  »قال :و 
: أن يكون أحِهيافيه، ويجوز أن ترفعه من وجهين،   من الّذكر الذيحاال   الظرف، فيكون 

ويجوز أن يكون خبر ، الثالث)خليفة( ، و)في دمشق (الثانياألّول، و (ابن عمي)ا، ا ثالث  خبر  
 .(3)« مبتدأ محذوف

 ،نحو : هذا زيد منطلق هين للرفع فييه توجفقد ذكر سيبوي ا،أما توجيه اإلعراب رفع  
 (5)منه قول الشاعر : و  ،.(4) ﴾َوَهَ ا َبْعلدْي َشْيخ  ﴿ بقراءة مستدال  

                                                                                               
  . 146، 145، 144/ 1، شذرات الذهب 204،/ 19و النهاية  انظر البدايةو     

 .2/71همع الهوامع: ( 1)
الشعراء و  الشعر،146اللمع  ،3/119الكامل  ،68جمل الخليل  ،388ديوان جرير  ،البيت من الكامل( 2)

 ،8/64 ،4/61األغاني  ،5/324العقد الفريد  ،8/67الدر المصون ،3/10أمالي ابن الشجري  ،1/461
 . 7/105بال نسبة في البحر المحيط و  ،6/2183 الصحاح

 . 3/10أمالي ابن الشجري ( 3)

، معاني القرآن للفراء 2/356ُأبّي، انظر: معاني القرآن لألخفش و  األعمشو  المطوعيّ و  ( قراءة الرفع البن مسعود4)
 . 5/244، البحر المحيط 3/217، الكشاف 1/324، المحتسب 2/3

البّت: الكساء، أو طيلسان من خّز. المقّيظ: الذي يكفي للقيظ  ،191لبيت من الرجز لرؤبة في ملحق ديوانه ا( 5)
 أي الحّر. المصيف: الذي يكفي للصيف. المشّتي: الذي يكفي للشتاء.

خفش معاني القرآن لأل ،2/247؛ وبال نسبة في مجاز القرآن 1/561؛ والمقاصد النحوية 2/33هو له في : الدرر و 
 ،2/586أمالي ابن الشجري  ،1/154؛ األصول 2/33؛ وشرح أبيات سيبويه 2/84والكتاب ، 385 ،1/39

 ،3/93 ،1/209شرح ابن عصفور على الجمل  ،1/249؛ شرج ابن يعيش على المفصل 2/525اإلنصاف 
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 يفهذذذذذذذ ا َبت ذذذذذذذ َبذذذذذذذ     َيذذذذذذذْن َيذذذذذذذ ِّ  ا
 

 يَِّقذذذذذذذذذذذذي دم  يَِّصذذذذذذذذذذذذي د  يَِّشذذذذذذذذذذذذت دي 
 

 .أي على االستئناف (هو)لمبتدأ محذوف تقديره  اخبر   (منطلقبرفع )/  األول
 فيكون من تعدد الخبر، ،(هذا)للمبتدأ  اخبر   )منطلق(و برفع كل منهما )زيد( /  الثانيو 

وذلك قولك: هذا » :صب في المعرفة(فيه الرفع مما ينت ما يجوز)ذلك بقوله : في باب :و 
وزعم الخليل ، عبد هللا منطلٌق، حدثنا بذلك يونس وأبو الخطاب عمن يوثق به من العرب

أو  (هذا)أنك حين قلت: هذا عبد هللا أضمرت  فوجه   رحمه هللا أن رفعه يكون على وجهين:
ا ا خبر  جميع  : أن تجعلهما والوجه اآل ر ،هذا منطلق أو هو منطلق :، كأنك قلت(هو)
وة، ولكنك تزعم أنه جمع ، كقولك: هذا حلٌو حامٌض، ال تريد أن تنقض الحال(هذاـ)ل

 وزعموا أنها في قراءة أبي(1)چڦ ڦ چ ڤ   ڤ ڤ چوقال هللا عز وجّل: الطعمين، 
على  امعطوف   (عبد هللا)جعل .... وقد يكون رفعه على أن ت،﴾وَهَ ا َبْعلدْي َشْيخ  ﴿ ،عبد هللا

كالوصف، فيصير كأنه قال: عبد هللا منطلٌق. وتقول: هذا زيٌد رجٌل منطلٌق على  (هذا)
ه:  فهذه أربعة أوجه في (2).چ ائ ى  ى ې ې ېچالبدل، كما قال تعالى جدُّ

 .(3)« الرفع

أو  اإذا كان مدح   ﴾َشْيخ  ﴿بقوله : فقه ثعلب من الكوفيين في الرفع على االستئنافقد واو  
 .(4)«ستأنفوها اذم  

 .﴾َهَ ا﴿لـ  اخبر   ﴾َشْيخ  ﴿، وعطف بيان ﴾ْعلديْ بَ ﴿قد أجاز بعض النحاة أن يكون و  

                                                                                               
شمس العلوم  ،3/176الدر المصون  ،4/86العقد الفريد  ،2/551شرح الكافية الشافية ،1/326شرح التسهيل 

اللسان  ،14/182 ،9/22تهذيب اللغة  ،4/1390 ،3/1178 ،1/42الصحاح  ،8/5700 ،6/3376
؛ والدرر 214وتخليص الشواهد ، 38/351 ،24/45 ،2/261تاج العروس  ،1/62جمهرة اللغة  ،5/96
 .2/67، 1/108؛وهمع الهوامع 5/109

 .16 ،15سورة المعارج اآليتان ( 1)

 . 16 ،15سورة العلق اآليتان ( 2)

  106/ 2و انظر 2. 2/83الكتاب ( 3)
إعراب القرآن  ،311نتائج الفكر  ،105 ،104أمالي السهيلي /2/22انظر الخصائص و  ،1/72مجالس ثعلب ( 4)

 . 2/354شرح التسهيل  ،2/294للنحاس 
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زيد  :فيصير المعنى ،ا لهأو تبيين   (هذا) من بدال   (ازيد  )ويجوز أن تجعل » قال المبرد :
 .(1)«م قائ

، كأنك أردت: هذا قائم، ثم (هذا)عن  امَبيِّن   (ازيد  )ويجوز أن تجعل :» قال الزجاج و  
 . (2)«()زيد : ولكمن هو بق بينت

 ﴾َبْعلديْ ﴿فإن قلت: فهل تجيز أن يكون » كابن جني بقوله : ،ما منعه بعض النحاة هوو 
ونحو من أسماء اإلشارة ال يوصف بالمضاف،  ﴾َهَ ا﴿قيل: ال؛ وذلك أن  ﴾َهَ ا﴿لـوصف ا 

ذا لم يجز أن  أال تراهم لم يجيزوا مررت بهذا ذي المال، كما أجاوزا مررت بهذا الغالم؟ وا 
ا أن يكون عطف بيان له؛ ألن  ﴾َهَ ا﴿وصف ا لـ ﴾َبْعلديْ ﴿يكون  من حيث ذكرنا لم يجز أيض 

 .(3)«صورة عطف البيان صورة الصفة، فافهم ذلك

 ﴾َهَ ا﴿ـعطف بيان ل ﴾َبْعلديْ ﴿ال يجوز أن يكون و  »: اتبعهم الهمذاني بقوله سابق  و  
؛ ألن ﴾َهَ ا﴿ـ ا يجوز أن يكون وصف  ال ﴾َبْعلديْ ﴿ألن  ؛الخبر كما زعم بعضهم ﴾َشْيخ  ﴿و

مررت بهذا ذي المال، )ذلك أن النحاة لم يجيزوا : و  ،أسماء اإلشارة ال توصف بالمضاف
؛ ألجل أن المبهم إذا احتاج إلى الصفة كان على الوصف ،كما أجازوا مررت بهذا الرجل (

 (4)«نحوهو  (زيدـ)اتصالها به أشد من اتصالها ب
النعت و  فأجاز البصريون نعته ،النعت به خالف بين النحاةو  في نعت اسم اإلشارةو 

 .به

 ۆ ۇ   ۇچو(5)چ ڇ  ڇ چ چ چ چالنعت باسم اإلشارة كقوله تعالى: و 

 .(1)چ ٴۇ  ۈ   ۈ ۆ
                                 

 . 4/308المقتضب ( 1)

انظر إعراب القرآن و  ، 254البن فضال ، النكت في إعراب القرآن الكريم  3/64 معاني القرآن وا عرابه للزجاج (2)
 ،3/190المحرر الوجيز  ،6/357الدر المصون  ،2/403شرح ابن يعيش على المفصل ، 2/177للنحاس 

  .12/121التنوير و  التحرير ،4/1931ارتشاف الضرب 
 .1/325المحتسب ( 3)

 . 651 .، 2/650الفريد ( 4)
  63سورة األنبياء اآلية ( 5)
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نحو: سل هذا الماشي عن و  (2)چ ڳ ڳ  ڳ گ گ چمن نعته : قوله تعالى و 
 ذلك الراكب.

وأما األسماء المبهمة فنحو هذا، وهذه، وهذان، وهاتان، وهؤالء، وذلك، » قال سيبويه:  
وتلك، وذانك، وتانك، وأولئك وما أشبه ذلك... واعلم أن المبهمة توصف باألسماء التي فيها 

نما وصفت باألسماء التي فيها اي فيها األلف والالم جميع  األلف والالم، والصفات الت ؛ وا 
األلف والالم؛ ألنها والمبهمة كشيء واحد، والصفات التي فيها األلف والالم هي في هذا 

مررت بزيد  : إذا قلت (عمرو)و (زيد)الموضع بمنزلة األسماء، وليست بمنزلة الصفات في 
، وال صفة له يعرف بها، وكأنك أردت أن اخاص   األني ال أريد أن أجعل هذا اسم   ،الطويل
 .(3)«مررت بالرجل، ولكنك إنما ذكرت هذا لتقرِّب به وتشير إليه :تقول

 (4) .ال ينعت بهو  الكوفيون إلى أن اسم اإلشارة ال ينعت ذهبو 

 . (7) على ذلك او نقل النحاس إجماع  (6)والسهيلي(5)الزجاج تبعهمو 

 .(11)ابن مالكو (10)السهيليو  (9)و ابن السيد(8)منهم :الزجاجو  بعضهم جعله عطف بيانو 

نحو : مررت بهذا  (ألـ)جواز نعت اسم اإلشارة بالمصحوب ب الظاهر من كالم سيبويهو 
في اآلية الكريمة  ﴾َبْعلديْ ﴿لذا أجاز بعضهم أن يكون و  ،عليه كثير من النحاةو  ،الرجل

 .عطف بيان
                                                                                               

  27سورة القصص اآلية ( 1)

 . 62سورة اإلسراء اآلية ( 2)

 . 8 ،7، 2/6الكتاب ( 3)
 ..  2/755، شفاء العليل 4/1933، ارتشاف الضرب 297، شرح جمل /214نتائج الفكر( انظر رأيهم في:4)
 . 2/570المغني  ،4/1933رأيه في االرتشاف ( 5)

  . 4/1933االرتشاف ،159انظر نتائج الفكر ( 6)

 .4/1933في االرتشاف ( نقله عنه أبو حيان 7)

  . 2/570المغني  ،4/1933رأيه في االرتشاف ( 8)

 . 2/570، المغني /4/1933ارتشاف الضرب  ،71انظر إصالح الخلل ( 9)

 .4/1933االرتشاف ،159انظر نتائج الفكر ( 10)

 . 4/1933ب ارتشاف الضر  ،2/758شفاء العليل  ،3/320شرح التسهيل  ،170انظر التسهيل ( 11)
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أجاز النحويون في مثل: مررُت بهذا الرجِل، أن »  فّصل ابن عصفور بقوله: قدو  
فمن حمله على عطف البيان فسبب ذلك جموده، وعطف بيان،  انعت   (الرجل)ون يك

بمنزلة  (هذا)، بعد (الرجل)لحظ فيه معنى االشتقاق وجعل قوله: اومن جعله نعت  
الحاضر المشار إليه: فإن قيل: فقد زعمت أن عطف البيان أخص من النعت وقد 

، )هذا( عطف بيان على  وهو معرف باأللف والالم أن يكون  )الرجل(أجزت في 
والمشار أعرف مما فيه األلف والالم، فالجواب: إن األلف والالم لما كانت للحضور 
ساوى المعرف بها المشار في التعريف وزاد عليه بأن المشار ال يعطي جنس المشار 

أن الحاضر من جنس  هوالحضور، ويعطي  يعطي فيه األلف والالمو)الرجل( إليه، 
 المشار إذن أعرف من هذا.الرجال، فصار 

والنعت ال يكون أعرف  ،فكيف أجزت أن يكون نعته)هذا( فإن قيل: فإذا قد رته أعرف من 
م في كما  ،فال بد أن تكون األلف والالم للعهد امن المنعوت؟ فالجواب: إّنك إذا قد رته نعت   تقد 

، ي بيني وبيَنك فيه العهدلرجل الذقلت: مررُت بهذا الرجِل، وهو ا بيان معنى النعت وكأنك
وال تجعل األلف والالم على ذلك إذا قد رته عطف بيان بل تجعلها للحضور، وهذا الذي 

 .  (1)«ذكرُته هو معنى كالم سيبويه

ر في من الضمي بدال   ﴾َشْيخ  ﴿بأن يكون  ﴾وَهَ ا َبْعلدْي َشْيخ  ﴿هناك توجيه آخر لقراءة " و 
 .﴾َبْعلديْ ﴿

وهنا وجه خامس: لكنه على قياس مذهب » قد ذكره ابن جني عن الكسائي فقال :  
ن لم يكن مشتقاا من الفعل،  ا أن فيه ضمير ا وا  الكسائي؛ وذلك أنه يعتقد في خبر المبتدأ أبد 

ن بدال  م ﴾َشْيخ  ﴿نحو: زيد أخوك، وهو يريد النسب، فإذا كان كذلك فقياس مذهبه أن يكون 
  .(2) «﴾َهَ ا﴿ألنه خبر عن  ؛﴾َبْعلديْ ﴿الضمير في 

 .الكوفيون ال يجيزونه و  ،بإبدال نكرة من معرفة :أي

                                 
 . 1/156شرح ابن عصفور على الجمل ( 1)

 . 1/325المحتسب ( 2)
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فإن قلت: فإن الكوفيين ال ُيجيزون إبدال النكرة من المعرفة إال » لذا يقول ابن جني : و  
وليس قبل (1)چى  ى ې ې ې ې چإذا كان من لفظها، نحو قول هللا تعالى: 

معرفة من لفظه، قيل: أجل، إال أن هذا اعتبار في االسمين الملفوظ بكل واحد  ﴾َشْيخ  ﴿
ا فيعتبر خالُفه  منهما، فأما الضمير فيه فعلى قياس قول من استودعه إياه فال لفظ له أيض 

ذا سقط ذلك ساغ، وجاز إبدال النكرة منه ِلما ذكرنا من تقديم لفظه المخالف  أو وفاُقه، وا 
 (2)«.للفظها

بدال النكرة من المعرفة جائز عند البصريينو  وتقول: هذا زيٌد » ذكره سيبويه بقوله : ،ا 
ه:   .(3)«چ ى  ى ې ې ې چرجٌل منطلٌق على البدل، كما قال تعالى جدُّ

تبعهم السهيلي و  ،أما الكوفيون فقد ُنقل عنهم اشتراط وصف النكرة إذا أبدلت من المعرفة
ة فإن قيل: ما فائدة البدل من المعرفة وتبيينها بالنكرة، فإن كانت الفائد» حيث قال : في ذلك

ن كانت الفائدة في المعرفة فما بال ذكر النكرة  النكرة المنعوتة فلم ذكرت المعرفة؟ في وا 
حكمها  فالجواب أن تقول: اآلية نزلت في رجل بعينه، وهو أبو جهل، ثم تعلق والتبيين بها؟

بكل من اتصف بصفته، فلو اقتصر على االسم المعرفة الختص الحكم به دون غيره، ولو 
وكذلك حكم وعيد الشديد من نزلت اآلية بسببه، السم النكرة لخرج عن هذا الاقتصر على ا

ال لم يقع بها فائدة، وال كانت بيانا لما  المعرفة إذا أبدل منها النكرة أن تكون النكرة منعوتة، وا 
 .(4) «قبلها

ط الكوفيون في إبدال واشتر » آخر بقوله : اشرط   انقل ابن مالك عن الكوفيين أيض  و  
َي د ﴿النكرة من المعرفة اتحاد اللفظين كما هو في:  َي   ﴿و ﴾النااصد والعرب ال تلتزم  ،﴾َناصد

 .(5)«ذلك

                                 
 . 16 ،15اآليتان  ،سورة العلق( 1)

 . 1/325المحتسب ( 2)

 ،3/331شرح التسهيل  ،2/265يعيش على المفصل شرح ابن  ،2/46انظر األصول و  ،2/86الكتاب ( 3)
 . 5/184خزانة األدب  ، 2/1042/توضيح المقاصد

 . 3/331شرح التسهيل ( 4)

 . . 232( نتائج الفكر 5)



 . چپپپچو  چڦڦڄڄ چراب في اآليتين :رأي سيبويه في توجيه اإلع  -املبحث الرابع –الفصل األول  -الباب األول  

 
51 

الصحيح أنه ال يشترط شيء » كما رّد بأن  ،نقل غيره ذلك عن البغداديين ال الكوفيينو 
 . (1)«من ذلك؛ لورود السماع به

لم و  ،كما أنه غير مسموع ،تخريجه لكنه أبعد فيو  نقله ابن جني فهذا وجه في الرفع
 .يستعمله أو يجزه النحاة

هذه األوجه في الرفع ال تخرج النصب عن كونه األولى في هذا األسلوب سواء  و  
 على التقريب كما ذكر الكوفيون . أو ، البصريين رأينصبه على الحال على 

ن كان األولى النصب على الحالية على رأي البصريينو  فالنصب على التقريب  ،ا 
ن كان يمكن النصب على الحالية فال حاجة للحمل و  ،يعود لفهم رآه الكوفيون  ا 

ثراءه للغة .و  هذا ال ينفي وجاهة رأيهمو  ،ال ذكر لها في الكالم )كان(على  ا 

                                 
: )ما الفائدة في  2/8في بدائع الفوائد و ، 4/1962.و انظر ارتشاف الضرب  2/1042المقاصد توضيح ( 1)

ن كانت في المعرفة فما  إبدال النكرة من المعرفة وتبيينها بها فإن كانت الفائدة في النكرة فلم ذكرت المعرفة وا 
قة فتذكر ويكون الكالم في معرض أمر بال ذكر النكرة قيل فيه نكتة بديعة وهي أن الحكم قد يعلق بالنكرة الساب

معين من الجنس مدحا أو ذما فلو اقتصر على ذكر المعرفة الختص الحكم به ولو ذكرت النكرة وحدها لخرج 
الكالم عن التعرض لذلك المعين فلما أريد الجنس أتى بالنكرة ووضعت إشعارا بتعليق الحكم بالوصف ولما أتي 

" لنس عن بالناصي  *ناصي  كا ب  : ذلك المعين قطعا ومثال ذلك قوله تعالىبالمعرفة كان تنبيها على دخول 
" لنس عن " فإن اآلية كما قيل نزلت في أبي جهل ثم تعلق حكمها بكل من اتصف به فقال، 16العلق   ا   "

ة لتحصيل ولذلك اشترط في النكرة في هذا الباب أن تكون منعوت ، ناصية كاذبة لعدمه وتنبيهاتعيينابالناصي  "
 ( الفائدة المذكورة وليتبين المراد
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رأي سيبويه في   
 ع في الظرف وس  الت  

 المبحث الخامس  
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 التوسع في الظرف رأي سيبويه في 
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئ  ېئ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ چقال تعالى :

 (1)چ   مئ حئ

 ،نصب المفعول به ﴾ ۇئ﴿منصوب بـ ﴾ ۇئ﴿،﴾ ۇئ ۇئ﴿قوله: :»قال الهمذاني  
 ؛األمف بالتقوى ال كوو  ًي ذلك الجومو  ،ألنه جفيد جوم القكامة ا؛ جوو  ن  كوو  رفً  الو 

نو هول جوم م   ،ني : اتقوا عذاب جوم ،ًي الكالم حذف مضافو  ،الفتفاع التكلجف ًكه
الووه ما و  ا( ،ائتوا متقج  جوم  )قد ُوو ِّ  نصبه على الرفف على تأويل و  ،وجتو  صفته وجت

فالستغنائه  ؛لُول  وعلكه ا ،ذوفتُ   .التصف ف البافدو  ع  هذا التعس 

 ،ا م  الحقوق : ال تقضي عنها شجئ   ني﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ﴿:قوله و 
العائد منها إلى الموصوف و  ؛)جوم(لكونها صفة لـ ؛وملة ًي موضع نصبهذه الو ....

 ًكه تقدجفا  :و  ،محذوف
 ،ا   اتسع ًكهو  ،ًي نصله رفف أل  الجوم ؛على المعنى حمال   )ال تو ي ًكه (:أحدهما

نما ُجو ى ًكهو  ألنه ال جْو ي و   .ا 
لكس برفف لما و  ،على السعة هنا لكونه مفعوال   ؛على اللفظ حمال   :)ال تو يه( والثاني
 ذوفُت .

األول مذهب و  ًكه حفف الوف الذي هو )ًي(، [ُكقَّف] حقكقة الرفف إذا اتسع ًكه نال  و 
 (3)« .متابعكه و  الثاني : مذهب الكسائيو  ،(2) مفاًقكهو  صاحب الكتاب

 امخالف   بفنكه الذي كوو  واء اهذه المسألة م  المسائل التي بدنها الهمذاني مصفح  
 هي م  المسائل القالئل التي خالف ًجها سجبوكه .و  ،لفني سجبوكه

                                 
 .48سوفة البقفة اآلكة ( 1)

ي النسخة المحققة لـ محمد الفتك ح ذا ًي هو( 2) (  النسخة المحققة المعتمدة ًي البحث ، ًو ) كقد ف( بدال  م  ) كقف 
 وهو الصواب . بدال   م  ) مفاًقكه( ومواًقكه(و)

 .1/287الففيد ( 3)
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ًعلى نقوال  ﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ﴿نما الخالف ًي تقدجف العائد بعد وملة النعت
 :  ًكما كأتي تفصجلهاو  ،ثالثة وما ذوفها الهمذاني  

 والعائد ﴾ۇئ﴿لـًي محل نصب صفة ﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ﴿ن  وملة : األول
أل  الرفوف جتسع ًجها ما ال  ًكه، ثم حذف الواف والموفوف؛، والتقدجف: ال تو ي محذوف

 .جتسع ًي غجفها

 .(1)« (َنضمف)ًِّكهِّ  ﴾  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ﴿قال سبحانه: » هذا فني سجبوكه بدلجل قوله :و  

كةو  ﴾ ۇئ﴿على معنى حمال   ًسجبوكه كقدف المحذوف )ًكه( ا   وا  االتساع و  هو الرًف
 .  ًكه بوونه مفعوال  

 امنصوب   ﴾ ۇئ﴿لك  راهف نصه كحتمل ن  كوو   ﴾ۇئ﴿ا   لم جبج  إعفاب و  ًسجبوكه 
 .تقوا العذاب ًي جومفعول محذوف تقدجفه: واعلى الرفف، والم
 ،ووأنه على هذا التقدجف لم جلحظ متعلق االتقاء ،معناه: وجئوا متقج »  قال نبو حكا  :
 . (2) «على الرفف﴾ ۇئ﴿ًإذ ذاك جنتصب 

(؛ ألنه وعل الجوم)  ًنوَّ ﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ﴿:هو فني األخفش بقوله و 
 (.اال َتْو ِّى نفٌس ع  نفٍس ًكه شجئ   اجوم  ):لجوم وأنه قال، ووعله م  صفة اامضمف   )ًكه(
نما وا  إضماف )ًكه(  ولكس م   ،هذا جوُم كفعل  يدوما وا  إضاًته إلى الفعل تقول:  وا 

 .(3)«(ًكها ، وذلك وا  إضماف)األسماء شيء كضاف إلى الفعل غجف نسماء ال م

 ًكه تخاف ال ااضفب لهم طفيق  : ني(4)چ ٺ ٺ  ٺ چوقال » خف :قال ًي موضع آو 
 ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ﴿:  ووما قال ،ت، تفيد: نكفمتهموحذف )ًكه( وما تقول:  يد نكف ، ادفو  

 . (1)«ال تو ى ًكه :نيْ ﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ

                                 
نمالي اب   ،1/308التبصفة  ،1/49الكامل  ،3/105المقتضب  ،1/201وانرف اإلغفال .1/386الكتاب ( 1)

 .4/1916افتشاف الضفب  ،1/107الشوفي 
  1/347المحكط  البحف (2)

 .93 ،1/92معاني القفآ  لألخفش ( 3)

 . 77سوفة طه اآلكة ( 4)
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وم  ذلك مذهب نبي » القول بخالف ذلك :األخفش جفد ما نسبه إلكه اب  وني م   نصو 
إلى ننه حذف ألنه ذهب ؛﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ﴿:الحس  ًي قول هللا تعالى

 ،م  الصنعة، ًهذا مالطفة ثم حذف الضمجف ًصاف تو ى  حفف الوف ًصاف )تو يه(
 . (2)«دًعة واحدة ه حذف )ًكه(ومذهب سجبوكه نن

 ال :ني﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ﴿ومعنى: » األخفَش بقوله :و  كهوما واًق ال واُج سجبو 
ة: تقول  تو ي ًكه، وقجل: ال تْو ِّيه، وَحْذُف )ًكه( ههنا سائغ، أل  )ًي( مع الرفف محذًو

نتْجُتكه، قال  :تقول تجتك ًكه، ويوو  ن نتجتك الجوم، ونتجتك ًي الجوم، ًإذا نضمفت قلت ن
 (3) الشاعف:

دنام ساااااا يًما و ااااااامًرا  ويوًمااااااا هااااااا 
 

   اااااال  نوافُ ااااهق  اااايًو سااااِو الن هاااا   الن 
 

 .(4)«شهدنا ًكه:نفاد 
، ًإذا وصل (تو يهي( ًصاف الفعل )ً)حذًت )تو يه( : ًي اآلكة  التقدجفن  الثاني :

 الفعل بنفسه، حذف المفعول به بعد ذلك.
 .هو فني الكسائي وما حواه عنه النحاةو 

الرفوف عنده ال جوو   المحذوف هنا الهاء؛ أل وقال بعض النحويج : إ  »قال ال واج: 
 . (5)«وهذا قول الكسائي -حذًها 
ووعل هذه الهاء  (،ال َتْو ِّيهِّ وقال قوم: إنَّما نضمف الهاء نفاد:)» وذوفه األخفش بال نسبة  
 .(6)«كحبُّه  يدكحبُّ  يٌد، تفيد: فنجُت فوال  ما تقول: ، وا للجوم مفعوال  اسم  

                                                                                               
 .2/446معاني القفآ  لألخفش ( 1)

 .2/475الخصائص ( 2)

بال نسبة ًي المقتضب و  ،3/96الدفف  ،2/46م  بني عامف ًي شفح المفصل لفول  ،البجت م  الطويل( 3)
البحف  ،2/225شفح التسهجل  ،1/157المقفب  ،3/175الكشاف  ،1/31ا عفابه للففاء و  معاني القفآ  ،3/105

 تهذجب اللغة ،1/70المحفف الووج   ،1/38النرائف و  األشباه ،2/63إعفاب القفآ  للسجوطي  ،2/261المحكط 
همكا   ،6/348 ،1/377الوامع ألحوام القفآ   ،10/174 ،8/202الخ انة ،6/146 ،1/86ًتح القدجف  ،11/99

  .88شفح دجوا  الحماسة للمف وقي  ،14/144اللسا   ،11/58ال اد 
 .1/128ا عفابه لل واج و  معاني القفآ ( 4)

 .1/60و انرف التبكا  .1/128 معاني القفآ  لل واج( 5)

 1/93معاني القفآ  لألخفش ( 6)
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 .تقدجف )ًكه(ال جوو   ًعند الكسائي
الت، وكقول : لو نو ت إ ووا  الكسائي ال جوج :»قال الففاء  ضماف الصفة ًي الص ِّ

 (1)« .تكلمت ًكه وننا نفيد : الذي ، الذي تكلمتُ  إضماف الصفة هاهنا ألو ت :ننت
 .(2)« ًكه : جو ى والكسائي كقول» هذا جفد ما نسبه ثعلب للكسائي بقوله :و  
ولكس جدخل على الكسائي ما ندخل على » نضعف الففاء ما احتج به الكسائي بقوله :و  
ي هذا الموضع والهاء متفق معناهما، نال تفى ننك تقول: آتكك جوم ؛ أل  الصفة ًهنفس

ي جوم الخمكس، ًتفى المعنى واحد   ذا قلت: ولمُتك وا  غجف ول مُت ًكك، الخمكس، ًو ا، وا 
 .(3)«موا  الهاء وال إضماف )ًي(المعنى لم جو  إضماف الهاء موا  )ًي( ًلما اختلف 

 :األقكس عند اب  الشوفي و  ،فني الكسائي وما اختافه اب  الشوفي  (4)قد اختاف الفافسيو 
عة، وما قال :، ًوعل الرفف مفعوال  حفف الرفف حذف نوال   ن  كوو   »   به على الس 

دنام ساااااااا يًما و ااااااااامًرا  ويوًماااااااا هااااااااا 
 

 ااااااال نوافُ اااااه  ق  ااااايًو ساااااِو الن هااااا   الن 
 

 (5)ووقول اآلخف:
 اا الّنهامب  ح  يُ  في سا ة  

ع   :نفاد ا، واألصل: ال تو ى ًكه، ثم ال شهدنا ًكه، وكحب  ًجها، ثم حذف الواف ي  توس 
نما وا  حذف الواف  م  ضمجف الرفف وما وا  حذ ًه م  مرهفه، تو يه، ثم ال تو ى، وا 

 .(6)« الجوم، وقمت الجوم إذ ونت تقول: قمت ًي

                                 
 .  1/6نمالي اب  الشوفي  ،1/51إعفاب القفآ  للنحاس  ،1/203اإلغفال  ،1/32القفآ  للففاءمعاني ( 1)
 .1/80موالس ثعلب ( 2)

 .1/32معاني القفآ  للففاء ( 3)

 .96المسائل العسوفيات  ،234انرف وتاب الشعف ( 4)

و مُ قبله : و  ،البجت م  الفو ( 5) ا الس  ا  بح  ْت ص  ن امُ .ق ْد صب ح  ا الس  ا لن ا  ب د  خ   .. ب ك 
دفج  ،7/185 ،2/45سبعة الحوة للقفاء ال 1/21التمام  ،1/33، والكامل 1/32القفآ   هو بال نسبة ًي: معانيو    

 ،2/743المحوم  ،1/227إكضاح شواهد اإلكضاح  ،3/226 ،1/287، نمالي اب  الشوفي 1/16الدفف 
، دفج الدفف 732، واألضداد ألبى الطجب ص 2/26 وامع البكا  ،3/1318ومهفة اللغة  ،3/447المخصص 

 .1/16السوف و  ًي تفسجف اآلي
 .1/7نمالي اب  الشوفي ( 6)
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ألنه  ؛ني : عقاب جوم، ال بد م  هذا اإلضماف »الفني بقوله : علل السجوطي لذلكو 
إذ لكس  ؛مفعول به ولكس برفف (:الجومـ)ً ،( مقامهالجوم)ًحذف ونقكم  ﴾ ۇئ﴿لمفعو 

 .(1)« أل  جوم القكامة لكس بجوم التكلجف ؛المعنى : ائتوا ًي جوم القكامة
 -محذوف –(جوم)وف بإضاًة  ًي محل﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ﴿وملة  ن   الثالث :

، ًحذف نفس  واتقوا جوم ا جوم ال تو ي بنحو :  ف الكالم حجنئذٍ وكق د ال حاوة لفابط،و  ،إلجها
 )جوم( لداللة )جوم ا( علكه .

جج  ن  كوو  ثم فابط:»  قال هو ما ذهب إلكه نبو حكا  حجثو   ،وقد جوو  على فني الكًو
: واتقوا التقدجف ،محذوف لداللة ما قبله علكه (ومج)بل مضاف إلجها  ،وال تكو  الوملة صفة

جف ًكصجف المحذوف ًي اإلضاًة نر ،علكه (اجوم  )لداللة  (جوم)ًحذف  ،جوم ال تو ي  اجوم  
ال تحتاج  ،(3)چھ ھ ھ چ:ونرجفه(2)چ ڻ ڻ ں ں چ:الملفوظ به ًي نحو قوله تعالى

ومنه قول  ،وهو بدل ول م  ول ،وكوو  إعفاب ذلك المحذوف بدال   ،لة إلى ضمجفالوم
 (4):الشاعف

ف ُنوه ااااااااااااااااااااا اااااااااااااااااااام  ُه أ ْ ُظًمااااااااااااااااااااا د  ح   ر 
 
 

   ااااااة ْسااااااتا   ن ْ ح  ج  ااااااات   ب س   الن ْ ح 
 
 

العفب : كعوبني اإلكفام عندك  وقد قالت ،ةَ حَ لْ طَ  مَ رُ عْ التقدجف : نَ ،(5)ًي فواكة م  خفض
 اسمجن   اوحوى الكسائي ع  العفب : نطعمونا لحم   سعد، إكفامُ  ة : كعوبني اإلكفامُ بنكَّ  ،سعد

 لحم شاة . :ني ،شاة ذبحوها

                                 
 .1/18إعفاب القفآ  للسجوطي ( 1)

 .35سوفة المفسالت آكة ( 2)

 .19سوفة االنفطاف آكة ( 3)

طلحة الطلحات: اسم الممدوح،.سوستا :  ،20لعبجد هللا ب  قكس الفقكات ًي دجوانه  م  الخفجف وهو لبجتا( 4)
م على عرام طلحة الطلحات المدًونة ًي سوستا .و البجت له ًي شفح المفصل  موضع معفوف.المعنى: جتفح 

 ،1/332الحجوا   ،3/191معوم البلدا  ،1/247العقد الففيد  ،3/131األثف و  النهاكة ًي غفيب الحدجث ،1/144
ولسا  العفب  ،294وشفح شواهد اإلكضاح  ،6/57والدفف  ،7/4134، شمس العلوم 14، 8/10وخ انة األدب 

إكضاح شواهد  ،1/35اإلنصاف ،2/279نساس البالغة  ،4/7، 1/188المقتضب  وبال نسبة ًي 2/533
والونى  ،98تخلكص الشواهد  ،3/271شفح التسهجل  ،1/409ال اهف ًي معاني والم الناس ،1/418اإلكضاح 
 ،3/675 ،1/66، الدف المصو  348، 297وفصف المباني  ،10/128، 4/414وخ انة األدب  ،605الداني 

  .2/127وهمع الهوامع  5/213ولسا  العفب  ،3/255 ،1/347البحف المحكط 
 .4/380، الخ انة 605،الونى الداني  3/271انرف شفح التسهجل ( 5)
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على  ،الدقجق عرمه ،(1)ه سنةوحوى الففاء ع  العفب : نما وهللا لو تعلمو  العلم الكبجف  
على األول ...وال جبعد تفوكح  اًحذف الثاني اعتماد   ،تقدجفه : لو تعلمو  علم الكبجفة سنه

 ،لداللة ما قبله علكه بهذا المسموع الذي حواه الكسائي والففاء ع  العفب (جوم)حذف 
ًجتناًف مع إعفاب ما  ،ًال كرهف ًجها إعفاب ،كحس  هذا التخفيج وو  المضاف إلكه وملةو 

م   اولم نف نحد  ًأل  جوو  مع عدم التناًف نولى،  ،ًإذا وا  ذلك ًي نثفهم مع التناًف ،قبله
بل هم مومعو  على ن  الوملة صفة  ،المعفبج  والمفسفي  خفووا هذه الوملة هذا التخفيج

ة على  اويل م م  ذلك حذف الفابط نكض   ،(جومـ)ل   ېئ﴿ني : ﴾ ۆئ  ۆئ﴿م  الومل المعطًو

وعلى ذلك التخفيج ال  ،ًكه ﴾ مئ حئ جئ﴿،ًكه ﴾ی ی ی ی﴿،ًكه﴾ ىئ ىئ ىئ
وابط  .(2)«كحتاج إلى إضماف هذه الف 

واًقه السمج  الحلبي  .و 
(3) 

ا إِّلى وملة وال كعلم ن  مضاً  :» ًقال  ا  ما ذهب إلكه نبو حكا  شاذ قد وعل اب  هشامو 
نو ننها ننجبت ع  المضاف  ،ثم إ  ادعى ن  الوملة باقكة على محلها م  الوف ًشاذ ،حذف

 (4)« ًي مثل هذا الموضعًال تكو  الوملة مفعوال  

 :الكسائيو  سجبوكه بج  فني ﴾ۇئ﴿ًي إعفاب  ابالنرف ًكما سبق نود ًفق  و 

هللا نعلم و لكني نر  _و  ًي اآلكة الكفيمة ﴾ۇئ﴿ ًسجبوكه لم كصفح بإعفاب-1
 يدل على ذلك نموف : و  ،مفعوال  ًكه ﴾ ۇئ﴿بالصواب _ ننه كعفب 

 (5)«َنضمف)ًكهِّ( ﴾  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ﴿قال سبحانه:: » بقوله : تقدجف سجبوكه لـ )ًكه( أولاا
م  و  خفش قد ذوف فني سجبوكه: ن  األ ثانياا  لفني سجبوكه ًي الذوف بقوله: االكسائي مقد ِّ

ًنوَّ  )الجوم(؛ ﴾ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئ﴿قال : باب إضاًة ال ما  إلى الفعل، 

                                 
.... لو تعلمو  علم .لتقدجف الوافد بعده )جدل على ذلك ا ،هوذا وفدت ًي البحف المحكط والصواب : الكبجفة سنه( 1)

 .( الكبجفة سنه 

 .1/347البحف المحكط ( 2)

 .1/336انرف الدف المصو  ( 3)

 .1/653المغني ( 4)

 .1/386الكتاب ( 5)
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ألنه وعل )ًكه( مضمف ا، ووعله م  صفة الجوم وأنه قال:)جوم ا ال َتْو ِّى نفٌس ع  نفٍس ًكه 
نما وا  إضماف )ًكه(وم تقول: هذا جوُم كفعل  يد، ولكس  ،ا وا  إضاًته إلى الفعلشجئ ا(، وا 

 . (1)«(ذلك وا  إضماف)ًكهلم  األسماء شيء كضاف إلى الفعل غجف نسماء ال ما ، و 
ال جوو  إضماف )ًكه(. نال تفى ننك ال تقول: وقال قوم: » ثم ذوف فني الكسائي بقوله :

 (2)«.(: )ًكهوننت تفيد نفَغُب(، فنجُت فوال  وال) :)إلكه(،وننت تفيد ،هذا فوٌل قصدتُ 
َعَة وأنك قلت: واتقوا جوما ال  وا   شئت حملته» بقوله :ثم ختم  على المفعول ًي الس 

، وننت تفيد: نحبه فنجُت فوال  تو يه نفٌس، ثم نلقجت الهاء وما تقول:   .(3)«ُنحِّبُّ
 (اجوم  وعل )و  وج ه تقدجف العائد الهاء وحدها )تو يه(ًإذا وا  الووه اآلخف الذي ج

 ًعالم نصب على تقدجف فني سجبوكه ؟ ،ا على السعةمنصوب  
وحذف الموفوف العائد على اسم  ما  نحو قوله تعالى: » قول اب  مالك :كثالثاا :

ْيًنا ﴿ووقفاءة عوفمة: چ ېئ ېئ ۈئ  ۈئ ۆئ  ۆئ ۇئ ۇئچ ح  ْيًنا ُتْمُسو   و  ح 
 .(4)﴾ُتْصب ُحو   

 (5) ثله :وم 

اااااااااااا اااااااااااْوم  ل ن  ي  اااااااااااا و  اااااااااااْوم      ْين   ف ي 
 


ااااااااااااااْوم    ي  اااااااااااااارّ  و  ااااااااااااااْوم  ُنس  ي   ُنساااااااااااااااُس و 

 
 

وعند  ،أل  الرفف جوو  معه ماال جوو  مع غجفه ؛اًهذا عند سجبوكه حذف اعتباط  
 .(6)«( وتعدي الفعل، وحذف الضمجفًي)األخفش على حذف 

                                 
 .93 ،1/92معاني القفآ  لألخفش ( 1)
 .1/94معاني القفآ  لألخفش ( 2)

 .94/ 1معاني القفآ  لألخفش  ( 3)

 ،2/585إعفاب القفآ  للنحاس  ،2/163هي لعوفمة ًي: المحتسب و  ،م  سوفة الفوم 17القفاءة ًي اآلكة ( 4)
هو للنمف و  ،البجت م  المتقافب ومثله:. 14/20الوامع ألحوام القفآ   ،7/166البحف المحكط  ،3/226الكشاف 

الومل  ،1/37بال نسبة ًي ومل الخلجل و  ،1/346شفح الكاًكة الشاًكة  ،1/86الكتاب و  ،57تولب ًي دجوانه ب  
العقد الففيد  ،3/68البحف المحكط  ،3/312 ،3/162 ،2/144 ،312 ،1/293شفح التسهجل  ،1/66لل واوي 

 .2/439 ،1/382الهمع  ،2/139الدف المصو   ،1/513 اد المسجف  ،3/59
، شفح 66، وبال نسبة ًي ومل الخلجل 1/86، الكتاب  65(  البجت م  المتقافب وهو للنمف ب  تولب ًي دجوانه5)

 . 1/382، الهمع 2/749، نمالي ب  احاوب 3/144،162، 1/293،312التسهجل 

 .3/312شفح التسهجل ( 6)
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فاد: م  اسم وقت، نو اسم موا ، نو الرفف: ما ُضم َِّ  معنى )ًي( »: ن   رابهاا باط ِّ
 . (1)«عفضت داللته على نحدهما، نو واف موفاه اسم
كة.  اعنده منصوب  )جوم ا(كوو   )ًكه(بتقدجف سجبوكه و   على الرًف
حجث  أبي حكا على ووا  القول بذلك ما ذهب إلكه بعض النحاة و ومما جدل  
 (2)« .اعلى الرفف والمتقى محذوف تقدجفه : اتقوا العذاب جوم   (ام  )جو »قال:
على الرفف، والمفعول محذوٌف تقدجفه:  اونوج  ن  كوو  منصوب  » ًي الدف المصو  :و 

أل  األمف »، قال: اوجت ووجت، ومنع نبو البقاء وونه رفً   واتقوا العذاب ًي جوٍم صفته
والوواب عما قاله: ن  األمف بالحذف م  األسباب المؤدكة  ،«بالتقوى ال كقع ًي جوم القكامة

 .(3)« إلى العذاب ًي جوم القكامة
وفه ًي قوله ره )ًكه(ا: ن  مما كقو ي فني سجبوكه بتقدجف العائد موفوف  خامساا

 (4)چ خب  حب جب يئ ىئ مئ      حئ جئ ی یی   ی ىئ ىئ ىئ ېئچ:تعالى
نما على تقدجف الكسائي ًهو  ا،عنده رفً  ( اجوم  ًكه( كوو  ): على تقدجف سجبوكه لـ ) سادساا
 سجبوكه لم كمنع بل نوا  االتساع ًي الرففو  ،هذا م  باب التوسع ًي الرففو  ،مفعول به

وقوله ًي باب الفاعل الذي َجتعداه ًعُله  ذوف ذلك ًي عدة مواضع م  وتابهو  ،به موجئه مفعوال  و 
، وسَأذَهب غد   »إلى مفعول: ، ًإ  شئت اقولك َقعد شهفي ، وسكقعد شهفي ، وتقول: ذهبُت َنْمسِّ

ا، ًهو جوو  ًي ول شيء م  نسماء ال ما  وما وا  ًي ول شيء م  نسماء  لم توعلهما رًف
 . (5)«لحدثا

وتقول: سجف علكه ًفسخا  جومج ، ألنك شغلت الفعل بالففسخج ، » قال ًي موضع آخف :و  
عته  ًصاف وقولك: سجف علكه بعجُفك جومج . وا   شئت قلت: سجف علكه ًفسخج  جوما ، نجهما ًف

ا. وا   شئت نصبته على الفعل ًيصاف اآلخُف  ، وما وا : كا سعة الكالم ال على الرفف رًف
 .(6)«ضافب الجوم  يدا، نو كا سائف الجوم ًفسخج 

                                 
 ،24/111تاج العفوس ،4/1389، افتشاف الضفب /1انرف التصفيح و  ،2/204انرف نوضح المسالك ( 1)

 .1/485شفح األشموني  ،14/268تهذجب اللغة  ،1/5889الكلكات 
 . 1/347 البحف المحكط( 2)

 . 1/336 الدف المصو  (3)

 .281سوفة البقفة اآلكة ( 4)

 .1/35الكتاب ( 5)

 .1/323الكتاب ( 6)
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 مقام نقمته ونجهما ،الفاعل مقام شئت نجهما تقكم ننك كعني» شفحه السجفاًي ًقال :و 
جف : بقولك شبهته ًلذلك ؛والمفعول وعلته ًقد الفاعل  تنصبه والذي ،جومج  بعجفك علكه سِّ
 .(1)« الكالم سعة ًي مفعول وننه، الرفف على هتنصب ن  جوو  ًجهما
ذا ثبت م  والمهم التوسع بوعل الرفف » مما جدلل على ذلك قول اب  مالك : و  وا 

ل م م  ذلك ووا   المفعولكةو  ًا إلكه على معنى الفاعلكة به ومضا   ومفعوال  المتصفف ًاعال  
وترهف ًائدة  ا ما لم كمنع م  ذلك مانع،نصب بأنه مفعول به توو    الحوم علكه ًي حال ال
ا بلفرها ًاستغنى ًإ  الرفف نصله ن  كوو  مرفوً  ا ع  لفظ )ًي( ذلك ًي إضمافه مستغنك  

أل  اإلضماف جفد   ل وم الفووع إلى األصل مع الضمجف؛ع  لفرها بمعناها مع الراهف، و 
لدنه، بفد  النو ، ول م َم  م   :ن  كقول (لُد  يد): الشيء إلى نصله، ولذلك ل م َم  كقول

ول م  ،انما الصدجق ًإ  ال كونه ًم  كونه، ًجفد النو  نكض   :صدكقنا ن  كقول ككلم كقول: 
مف بمعناها وما ا: الحج  قعدت له ًجفد الالم، وال كستغني مع المضم  كقول قعدت حجن  
: له ًكفتح؛ أل  ًتحها بوسف الالم ن  كقول ( يدالمال لِّ ) :ول م َم  كقول استغنى مع الراهف،

كة نْ  كقفنه بًعلى هذا جل م م  نضمف الرفف مقصود   هو األصل،  (ًيـ)ا به معنى الرًف
نما  كة وا  وقولك ًي: صمت الجوم: الجوم صمت ًكه، ًم  قال صمته علم ننه لم كقصد الرًف

ع  قصد وعله مفعوال    (2):ا، ًم  ذلك قول الشاعف به توس 
دنام ساااااااا يًما و ااااااااامًرا  ويوًماااااااا هااااااااا 

 

 ااااااال نوافُ اااااه  ق  ااااايًو ساااااِو الن هااااا   الن 
 

 (3) ومنه:
يناااه ْر   ااا  أْ  ُتا   فااا ْ  أنااات  لااام ت اااد 

 

  ُْرم ْ اااُه  لااا  الياااوم الاااري أنااات  قااااد   (4)«فد 
 

 

                                 
 .2/117شفح السجفاًي على الكتاب ( 1)

 .  54سبق تخفيوه ( 2)
ألوس ب  و  ،6/61 نهاكة األفب ًي ًنو  األدب ،1/853هو الب  حبناء ًي سمط اآلليء و  البجت م  الطويل( 3)

  .1/389التبجج  و  البكا  ،2/230بال نسبة ًي نمالي القالي و  ،1/493واضحة حسا  ًي غفف الخصائص ال
 .245 ،2/244شفح التسهجل ( 4)
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 المبحث السادس  
 

في حكم دخول  رأي سيبويه
 الفاء على خبر المبتدأ
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 في حكم دخول الفاء على خبر المبتدأ رأي سيبويه 
 ،الجمهور على رفعهما على االبتداء (1)چٺٺچ :قولهو  »:قال الهمذاني

 فيما فرض عليكم السارق و  :قيل كأنه ،ما عند صاحب الكتاب فمحذوفأ :في الخبر وجهانو 
دخول الفاء و  (2)چٺٿچفالخبر  :أما عند غيرهو  ،حكمهما :السارقة أيو 

 الذي سرق و  :أنه قيلك ،التيو  الالم فيهما بمعنى الذيو  ألن األلف ؛لتضمنها معنى الشرط
ال مقال في و  ،ال سارقة بعينهاو  ،إذ ليس يقصد به سارق بعينه ،ماالتي سرقت فاقطعوا أيديهو 

 أن االسم الموصول يتضمن معنى الشرط لما فيه من اإلبهام إذا كانت الصلة فعالا أو ظرفاا،
 .(3)«السارقة و  اقطعوا السارق  :نصبهما عيسى بن عمر بإضمار فعل، أيو 

 :لفاء على خبر المبتدأاختلف النحاة في حكم دخول ا

 جعل المرفوع، و تأول ما جاء ظاهره على هذا، و أما سيبويه فقد منع دخولها

جعل الجملة التي دخلت عليها ، و ا لمبتدأ محذوفنحو ذلك خبرا و  چٺٺچ
 .ليست خبراا للمبتدأو  ،الفاء استئنافاا للكالم

ن مبنياا على مبتدأ مظهر إذا كا ،عبُد هللا فاضربه :يستقيم أن تقولو  قد يحسنو »  :فقال 
ن شئت لم تظهر )هذا(و  ،هذا زيد فاضربه :فأما في المظهر فقولك ،أو مضمر يعمل و  ،ا 

ثم جئت  ،هذا الهاللُ  :كأنك قلت ،هللِا فانظر إليهو الهاللُ  :كذلك قولو  ،كعمله إذا أظهرته
كان كالماا  ،هذا زيٌد فحسٌن جميلٌ  :ومما يدلك على حسن الفاء ههنا أنك لو قلت ،باألمر
ا  (4) :من ذلك قول الشاعرو  ،جيدا

                                                           

 . 38سورة المائدة اآلية (  1)

 . 38سورة المائدة اآلية ( 2)

 .  2/37الفريد (  3)

 البيت من الطويل وهو من الخمسين التي ال يعرف لها قائل.(  4)
وخوالن: اسم قبيلة من مذحج باليمن. فتاتهم؛ الفتاة: الشابة من النساء. أكرومة: كريمة من الكرم، كأضحوكة من 

من بطون العرب، والمراد هنا: حي أبيها، وحي الضحك، وأعجوبة من العجب. الحيين: تثنية حي، وهي البطن 
 أمها. خلو: خالية من األزواج.

 ،8/493 ،5/581الدر المصون  ،1/331شرح التسهيل  ،5/14 ،251 ،1/250شرح المفصل  وهو من شواهد:  
المستقصي  ،18/145التنوير و  التحرير ،491 ،3/490البحر المحيط  ،4/518المحرر الوجيز  ،7/321اللباب 
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ةةةةةةو  كمةةةةةةا  يةةةةةةا      و قائلةةةةوال خةةةةوح ف فةةةةانك  فتةةةةات م ل   (1)«و أكرومةةةةةةو الحيةةةةةةي  خا
 

مدخول الفاء استئناف و  ،هذه خوالن :التقديرو  ،خبر لمبتدأ محذوف (خوالن)فـ 
 للكالم ال الخبر.

 :قوله تعالىو  ،(2)چٿٿ  ٺ ٺ  ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ چأما قوله و  »:قال و 
لكنه جاء على مثل و  ،فإن هذا لم يبن على الفعل(3)چ  ٿ  ٺ ٺ ٺچ

ال .... كأنه لما ق(5)چک ک ڑ ڑ چ دثم قال بع (4)چژژ ڈ ڈ    ڎ ڎ چ:قوله تعالى
الزاني و  الزانية :أو ،الزانيو  قال: في الفرائض الزانية (6)چ ٻ ٻ ٱ چ :جل ثناؤه

 :كما قال ،، فجاء بالفعل بعد أن مضى فيهما الرفعچ ڀ چ :ثم قال ،في الفرائض
:و   .(8)«... (7)خوح ف فانك  فتات مقائلو ال

يجيز ذلك في الجملة االسمية الواقعة و  ،بالفاء امقترنا  فهو ال يجيز وقوع الخبر فعالا 
 .اخبرا 

لم تجعله و  ،إذا جعلته وصفاا ،هذا الرجل فاضربه :تقول» :حيث قال في موضع آخر 
،)هذا ان معطوفاا علىإذا ك ،هذا زيد فاضربه :كذلكو  ،خبراا انك اللذين يأتي :تقولو  ( أو بدالا

ا(تنصبه كما تنصب ) ،فاضربهما ن شئت رفعته على أن يكون مبنياا على مظهر أو و  ،زيدا ا 
ن و  ،مضمر ألنه يستقيم أن تجعل خبره من غير األفعال بالفاء، أال ترى  ؛شئت كان مبتدأا 

زيٌد  :لو قلتو  ،كان حسناا ،يني فمكرٌم محمودٌ الذي يأتو  ،الذي يأتيني فله درهم :أنك لو قلت
                                                                                                                                                                          

.التصريح:  1/445شرح التصريح  ،1/431شرح األشموني  2/143أوضح المسالك  ،  343/ 2ي أمثال العرب ف
، 4/421، 3/395، 1/218والخزانة:  ،،1/79، والدرر: 1/110"، والهمع: 394/1/189، واألشموني: "1/299

 . 2/529، والعيني: 552

 . 139 ،1/138الكتاب (  1)

 .  2سورة النور اآلية (  2)

 . 38 سورة المائدة اآلية(  3)

  15سورة محمد اآلية (  4)

 .  15سورة محمد اآلية (  5)

 . 1سورة النور اآلية ( 6)

وَموف الحيَّي  هذا صدر بيت، وعجزه قوله :( 7) َيا وأك رف ل و  َكَما  ا  . خا

 .  143 ،1/142الكتاب (  8)
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نما جاز ذلكو  ،لم يجز ،فله درهم  ،في معنى الجزاء ،الذي يأتيني فله درهم :ألن قوله ؛ا 
 (1)«.فدخلت الفاء في خبره كما تدخل في خبر الجزاء

خبر  منع دخول الفاء علىسيبويه في رأي المبرد في هذا الموضع فتارة يوافق قد تذبذب و 
الو رفع رافع على معنى )الذيو  »:حيث قال المبتدأ، ؛ ألن تصييرها على معنى ( كان جيدا
فلوال أن الدرهم يجب  ،الذي يأتيك فله درهم :أال ترى أنك تقول ،( ال يخرجها من الجزاء)الذي

 قال هللا عزو  ،فمنطلقعبد هللا و  ،زيٌد فله درهم :كما ال يجوز ،باإلتيان لم يجز دخول الفاء
فقد علمت أن األجر  (2)چۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ چ :جلو 

  .(3) «لم تجعل الدرهم له باإلتيان ،الذي يأتيك له درهم :فإذا قلت ،إنما وجب باإلنفاق

  ٺ ٺ ٺ چفأما قول هللا » :قال في موضع آخرتارة يحذف، فو 

فليس على هذا، والرفُع (5)چٿٿ  ٺ ٺ  ٺ    ٺ ڀ ڀ ڀ چوكذلك: (4)چٿ
، كقوله: الزانيُة أي التي تزني، فإما وجب القطع للسرق والجلد للزنا، ألن معناه الجزاء ؛الوجه
ألنه استحق الدرهم باإلتيان،  ؛، فدخلت الفاءمجازاة، ومن ثم جاز: الذي يأتيني فله درهمٌ فهذا 

: زيد ال غير، لم يستحق شيئاا، كما تقول الذي يأتيني له درهٌم، :فإن لم ترد هذا المعنى قلت
ا)على أن  فحسن جميٌل، جاز  أو هذا زيٌد  زيٌد فله درهٌم، وال يجوز: له درهم،  ،خبرٌ  (زيدا

 ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ ۈچلإلشارة دخلت الفاُء، وفي القرآن: و وليس بابتداٍء، 

وقد  ،ألن الثواب دخل لإلنفاق ؛لفاءا دخلت، چې  ې ې ۉ ۉ ۅ
َيوَ   چقرأت القراُء:  ، على وجه بالنصبِ  چ عواطَ اق  َو فَ ارقَ َق والسَّ ارا السَّ وچ چڀ ڀ الزَّانا

فالنصُب  تين، وما لم يكن فيه معنى جزاءياألمر، والوجه الرفُع، والنصُب حسٌن في هاتين اآل
 .(6)« الوجهُ 

                                                           

 .  140 ،1/139الكتاب (  1)

 . 274سورة البقرة اآلية (  2)

 . 196 ،3/195المقتضب (  3)

 . 38سورة المائدة اآلية ( 4)

 .  2سورة النور اآلية ( 5)

 . 197 ،2/196األدب و  الكامل في اللغة(  6)
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على  فالظاهر :چٿ  ٺ ٺ ٺ چتوجيه الرفع في قوله تعالى:  أّما
موصول بالشرط، ألن )أل( أن الطلب خبر،  ودخلت الفاء في الخبر، لشبه ال رأي المبرد
ده محذوف تقديره: مما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة وأما سيبويه فالخبر عنموصولة، 

ثم حذف المضاف )حكم( وأقيم المضاف إليه مقامه، والفاء حرف استئناف،  ،فاقطعوا أيديهما
 . كما هو الظاهر ،عنده وجملة الطلب استئنافية لبيان الحكم، فلم تقع خبراا

وقوله:  »:حيث قال الفراء ،ةن للرفع في اآليما ذهب إليه المبرد هو توجيه الكوفييو 
والنصُب فيهما  ،مرفوعان ِبما عاد من ذكرهما چٿ  ٺ ٺ ٺچ

ا ضربته :و ؟ضربته أزيدٌ  :كما ي جوز ،جائز نما تختار العرب الرفع أزيدا ؟ وا 
ها توجيه الجزاء كقولك: م ْن سرق  ألنهما غير ؛چٺٺچفي قَّتين، فوجِّ  مو 

النصُب  رقاا بعينه أو سارقة بعينها كانا، ولو أردت سا( ال يكون إال رفعا نْ )م  فاقطعوا يده، فـ
ي قراءة عبد هللا وف (1)چڤ ڤ ڤ ٹچ:ومثله ،وجه الكالم

اراَقاتف َفاق َطعفوا ﴿ اراقفوَ  والسَّ َماَن والسَّ  (3). «(2)﴾َماَأي 
 .(4)هو ما اختاره الزجاج و 

 ڀچوأما قوله» :أنه موافق لسيبويه حيث قال أما األخفش فظاهر كالمه في موضع

وهللا أعلم  -فزعموا  چٿ  ٺ ٺ ٺچو چٿٿ  ٺ ٺ  ٺ    ٺ ڀ ڀ
ثم  ،ي، والسارقة والسارقُ وِمّما أ ُقصُّ عليكُم الزانيُة والزان :أن هذا على الوحي، كأنه يقول -

: كأنه قال ،وهذا على المجاز ،وجب الرفع على األول على االبتداءأجاء بالفعل من بعد ما 
ثم  (5)چژ ڈ ڈ    ڎ ڎ چومثله قوله  ،أمُر السارِق والساِرقة وشأُنهما مما ن ُقصَّ عليكم

ِمّما  چ ک ک ڑ ڑ چ قال بعد ث ُل الجنة كأنه قال: و  ثم أقبل يذكر ما فيها بعد ، أُقصُّ عليُكْم م 

                                                           

 .16سورة النساء اآلية ( 1)

براهيم النخعيو  هللا بن مسعود دقراءة عب( 2)  الكشاف ،2/172ابه للزجاج ا عر و  انظر : معاني القرآن ،ا 
الدر المنثور  ،4/264 ،4/257الدر المصون  ،2/188المحرر الوجيز  ،3/488البحر المحيط  ،1/664 
 . . . 6/167الجامع ألحكام القرآن  ،324 ،7/318اللباب  ،5/296 ،3/73

 . 1/306معاني القرآن للفراء (  3)

 . 1/172ي القرآن للزجاج انظر معان(  4)

 . 15سورة محمد اآلية (  5)
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ى ما هو ذ كان الفعل يقع علإا وقد قرأها قوم نصبا  ،وجب الرفع في األول على االبتداءأن أ
وكذلك ما وقع عليه حرف االستفهام نحو  ،مر والنهيمن سبب األول، وهو في األ

ذا كان ألنه إ ؛ُفِعل  هذا في حروف االستفهام نماا  و  (1)چ ۈئ ۆئ ۆئ  ۇئ ۇئ چ:قوله
 أضمرت له فعالا  ؛ن يبتدأ بالفعل قبل االسم، فان بدأت باالسمأكان أحسن  ،بعده اسم وفعل

 (2) « .ظهار ذلك الفعل قبيحا  و  ،حتى تحسن الكالم به

 چٿ  ٺ ٺ ٺچ: وما ذكرنا في هذا الباب من قوله  »:قالو  

 ؛خبر مبتدأ چ ڀ ڀ چو چ  ٺ چ :ليس في قوله چ ڀ ڀ ڀ چوقوله
نما الخبر هو ا  و  ،يحسن لم ،عبُد هللِا ف ي ْنط ِلقُ  :فلو قلت، ن خبر المبتدأ هكذا ال يكون بالفاءأل

 :(3)وهو مثل قوله" ومما نقص عليكم": المضمر الذي فسرت لك من قوله
ةةةةةةةةةةو  كمةةةةةةةةةةا  يةةةةةةةةةةا     و قائلةةةةةةوال خةةةةةةوح ف فةةةةةةانك  فتةةةةةةات م  ل   و أكرومةةةةةةةةةةو الحيةةةةةةةةةةي  خا

 

والنُ  ، هذا الهالُل فانُظر إليه، كأنك قلت: ليهِ إفانظْر الهالُل ، كما تقول: كأنه قال: هؤالِء خ 
 (4)« . فأضمر االسم

في ( إن)وأما ابتداء » :حيث قال ،يفيد القول بزيادتها بينما ظاهر كالمه في موضع آخر
يجوز ابتداء ، (5)چى ى ې ې ې ې   ۉ ۉ چ فكمثلهذا الموضوع 

 . (6)«ذا طال الكالم في مثل هذا الموضعمثل هذا إ

ا له بقولهامنهم الزجاج  ،كما نقله عنه كثير من النحاة  ې   ۉ ۉ چ»:لذي نقله عنه رادًّ

 چ ۈئ       ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ  ەئ  ائ ى ى ې ې ې

ا فمنط ِلق، وال يجوز (ِإنَّ )ودخلت الفاء في خبر  ْيدا  ى ې ې ې چألن ؛إنَّ ز 

 ې ې   ۉ ۉ چويجوز أ ن يكون  ت م ام الك ال ِم:  ،فيه معنى الشرط والجزاء چى

                                                           

 . 24سورة القمر اآلية ( 1)

 . 1/84انظر معاني القرآن لألخفش (  2)

 . 63 سبق تخريجه صـ( 3)

 . . 1/86انظر معاني القرآن لألخفش (  4)

 . 8سورة الجمعة اآلية ( 5)

 . 512، 2/511(  معاني القرآن لألخفش 6)
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ِقيُكْم، ، چ  ې ې ْرُتم من أ ي موٍت كان  ِمْن ق ْتٍل أ و غيره فإنه ُمال  : إْن ف ر  أ نَّه قيل  ك 
 .(1)« ويكون )ف ِإنَُّه( استئناٌف، بعد الخبر األول

إن  :قالو  ،خالف في هذا األخفشو  » :رّده بقولهو  كذا ابن أبي الربيع الذي حكاه عنهو 
ن كان في الصفة معنى الشرطو   تدخل في خبر)إّن(الفاء ال : احتج عليه بقوله سبحانه ،ا 

مذهبه أن الفاء تزاد في و  ،زائدةإن الفاء  :قال ،(2)چ ڈ ڈ ڎ  ڎ ڌچ
فال  ،قالوا إن الزيادة في الحروف خروج عن القياسو  ،أكثر النحويين منعوا ذلكو  ،الخبر

 .(3)« ُتّدعى إال بدليل ال يحتمل التأويل

 (4):حتجاجه بالبيتكما أضعف ا ،ألنه لم يرد به سماع ؛ضعفهو  كما نقله عنه ابن مالك
ةةةةةةةةو  كمةةةةةةةةا  يةةةةةةةةا     و قائلةةةةوال خةةةةوح ف فةةةةانك  فتةةةةات م  ل   و أكرومةةةةةةةةو الحيةةةةةةةةي  خا

 

 (5) :في قول اآلخر الو 
 أنةةةةةةةةةةةةةةةةةت فةةةةةةةةةةةةةةةةةان ر  ي   ا  ت ةةةةةةةةةةةةةةةةةير    أَرواح  مةةةةةةةةةةةةةةةةةةود ا  أم  كةةةةةةةةةةةةةةةةةةور

 

ومعنى الثاني: انظر أنت،  ،خبر مبتدأ محذوف (خوالن)ـ ألن معنى األول: هذه خوالن، ف
ا، ن زيادة الفاء في مثل هذا قد سهلها كون الخبر أمرا على أ ،فاعل فعل محذوف (أنتـ )ف

ألن األمر ؛ (6)چېې ې چا فاضرب، و: ا في نحو: زيدا كما سهلها كون العامل مفّرغا 
ا فاضرب، كأنه قال: ما يكون من شيء إلى ما يعلق به معنى المجازاة، فالقائل: زيدا  يطرق 

                                                           

 . 5/171ا عرابه للزجاج و  عاني القرآن(  م1)

 . 10سورة البروج اآلية (  2)

 . 574، 2/573(  البسيط في شرح جمل الزجاجي 3)

 .63 سبق تخريجه صـــ( 4)

شجري أمالي ابن ال، 1/266النكت لألعلم  ،1/140هو لعدي بن زيد في : الكتاب و  ،البيت من الخفيف(  5)
، 1/21الرد على النحاة ،1/140طبقات فحول الشعراء  ،150الشعراء و  الشعر، 3/131عيون األخبار  ،1/134

بال نسبة في: الخصائص و  ،13/421اللسان  ،71الجنى الداني  ،10/471المحكم  ،1/498األمكنة و  األزمنة
حاشية الشهاب  ،1/331 ، شرح التسهيل511، 2/421كشف المشكل ، 1/219الشعراء و  الشعر، 1/133
 . 3/126الهمع  ،1/220المغني  ،6/367

 . 8سورة الشرح اآلية ( 6)
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إذ  ؛جواز: زيد فمنطلق شيء فزيد اضربه، فال يلزم من جواز هذا ا اضرب، وما يكن منفزيدا 
 (1)« .ا، فيطرق إلى ما تعلق به معنى المجازاةليس الخبر أمرا 

 ې   ۉ ۉ چقوله:  وأّما» :بينما وافقه الفارسي الذي حكى رأي األخفش موافقاا له بقوله 

 ،فقد جّوز أبو الحسن فيه: أن تكون الفاء فيه زائدة (2)چى ى ې ې ې
ووجه ذلك أن الفاء تدخل للعطف أو  ،مثل ذلك (4)عن أبي عثمان  (3)وحكى أبو يعلى 

لم  ،يث لم يستقم عطف الخبر على مبتدئهفلّما لم يكن للعطف مذهب من ح ،للجزاء وزيادة
عد ذلك في اللفظ لبُ  ؛ولم يستجز حمله على أنها للجزاءيصّح حمله على العطف، 

 (5).«والمعنى

واألخفش  »:بقوله ،زيادتها في هذا الموضعظاهر كالم ابن السراج أنه يجيز القول بو 
 ى ې ې ې ې   ۉ ۉ چ: يجيزه على أن تكون الفاء زائدة وقال: قول هللا 

ا، وقال (إنَّ )ولكن زدت چى : لو قلت: إن هذا ال يجوز أن يكون في معنى توكيدا
ا؛ ألالمجازاة كان   ،درهم، فمعناه: الذي يأتينا فله درهم نك إذا قلت: إن الذي يأتينا فلهصالحا

ال يجوز أن يكون وال لعل الذي يأتينا فنكرُمه؛ ألنَّ هذا  ،درهم وال يحسن ليت الذي يأتينا فله
ألن معنى الجزاء إنما يكون على  ؛درهم كأنَّ الذي يأتينا فله :في معنى المجازاة، وال يحسنُ 

  . (6)«ما يأتي ال على ما كان، فإن قدرت فيه زيادة الفاء جاز على مذهب األخفشِ 

                                                           

 . 331 ،1/330شرح التسهيل (  1)

 . 8ة اآلية سورة الجمع(  2)

 أحد أصحاب المازني. صنف نكتا على كتاب سيبويه.،هو :محمد بن أبي زرعة الباهلي النحوي أبو يعلى (  3)
  .1/104ية الوعاة ولد يوم دخول صاحب الزنج البصرة، وذلك في سنة سبع وخمسين ومائتين، انظر ترجمته في بغ

 . بن حبيب اإلمام أبو عثمان المازني -وقيل: ابن عدي  -بكر بن محمد بن بقية  (  4)
ي عبيدة واألصمعي وأبي زيد،    وهو بصري روى عن أب،وقيل: مولى بني سدوس -مازن بني شيبان، ابن ذهل     

أو  -كان إماماا في العربية متسعا في الرواية،مات في سنة تسع المبرد والفضل بن محمد اليزيدي وجماعة. و وعنه 
 .1/463ترجمته في بغية الوعاة  ،وأربعين ومائتين -ثمان 

 . 1/42الحجة للقراء السبعة (  5)

 . 2/168(  األصول في النحو البن السراج 6)
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 (إنّ )بل ذهب إلى القول بزيادة ،يقل بزيادة الفاءإلى غير ذلك فلم  ابن قتيبةبينما ذهب 
 ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ  ڳ گ گ گ چ:-تعالى  -جعل منه قول هللا و  ،فيها

 .(1)چں ڱ

 (2):كما قال بزيادتها في قول الشاعر
َ َله ةةةةةةةةر اَل َمَلةةةةةةةة ال  اةةةةةةةة    إ   الخليفةةةةةةةةةةةةو إ     َسةةةةةةةةةةةةر  َخةةةةةةةةواتيمف سا ةةةةةةةةى ال   (3)ها تفرج 

 

إال أن  ،فقد أجاز الفراء النصب چٺٺچأما رأي الكوفيين في توجيه إعراب 
فوجه   چٿ  ٺ ٺ ٺچوأّما قوله:  »:حيث قال ،الوجه عنده الرفع

 ،وا يدهفرفع كما يرفع الجزاء، كقولك: من سرق فاقطع موقتألنه غير ؛ الرفع الكالم فيه
الشعر اّتبعه  من قال :معناُه وهللا أعلم (4)چۆ ۆ ۇ چ:وكذلك قوله

 (5) « .ابالفعل كان صوابا  چٺٺچ :ولو نصبت قوله، الغاوون 

ما مرفوعان ب چٿ  ٺ ٺ ٺچوقوله: » :قال في موضع آخرو 
نما تختار  جوز أزيدٌ فيهما جائز كما ي والنصب ،عاد من ذكرهما ا ضربته، وا  ضربته، وأزيدا
كقولك: ها توجيه الجزاء قَّتين، فوجغير مو  ألنهما؛ چٺٺچالعرب الرفع في

ا، ولو أردت سام ْن سرق فاقطعوا يده، فـ ان رقاا بعينه أو سارقة بعينها ك)من( ال يكون إال رفعا

                                                           

 . 30سورة الكهف اآلية (  1)

 ،14/41للباب ا ،6/333 البحر المحيط ،3/149، الكشاف 672البيت من البسيط، وهو لجرير في ديوانه ص  (2)
 ،10/364وخزانة األدب ، 23/212مفاتيح الغيب  ،30/34 ،28/219التنوير و  التحرير ،8/243الدر المصون 

شرح الرضي على  ،3/418معاني القرآن للزجاج  ،2/218 ،2/140، وبال نسبة في : معاني القرآن للفراء 368
 ،6/286حاشية الشهاب  ،21/460اتيح الغيب مف ،4/112المحرر الوجيز  ،2/20شرح التسهيل  4/395الكافية 

 ، الخزانة130 ة، تذكرة النحا62أمالي الزجاجي ، 1/39أخبار أبي القاسم الزجاجي  ،12/23الجامع ألحكام القآن 
10/389، 390، 391، 392  . 

 .157/ 1( تأويل  مشكل القرآن  3)

 .  224سورة الشعراء اآلية (  4)

 . . 1/242معاني القرآن للفراء (  5)
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ي قراءة عبد هللا وف (1)چڤ  ڤ  ڤ  ٹچ:ومثله ،وجه الكالم النصب
َماَن ف ﴿ اراَقاتف َفاق َطعفوا َأي  اراقفوَ  والسَّ  .(3) «(2)﴾امَ َوالسَّ

 ى ې ې ې ې   ۉ ۉ چ:دخول الفاء في اآلية لذا قد قال بأنو 

 (5). لوقوعها بعد موصول فقد ضارع الجزاء فيجاب عنه بالفاء (4)چى

: ية بأمور، هيالجزاء في اآلو  طرأي الفراء مستدالا على معنى الشر  (6)قد وافق الرازي و 
وهذا دليٌل على أن القطع  چٿ  ٿ  ٿ چ :األول: أن هللا تعالى صرح بذلك وهو قوله»
ع جزاءا على فعل السرقة، فوجب أن يعم الجزاء لعموم الشرط، والثاني: أن السرقة جنايٌة، رِّ شُ 

ل والقطع عقوبٌة، وربط العقوبة بالجناية مناسٌب، وذكر الحكم عقيب الوصف المناسب يد
الوجه كانت اآلية على أن الوصف علٌة لذلك الحكم، والثالث: أنا لو حملنا اآلية على هذا 

  .(7)« مفيدةا، ولو حملناها على سارٍق معيٍن صارت مجملةا غير مفيدٍة، فكان األول أولى
هب إليه وأما القول الذي ذ» :وصفه بالرداءة فقالو  ي سيبويهه لرأكما بالغ في ردِّ 

سيبويه فليس بشيٍء، ويدل عليه وجوٌه: األول: أنه طعن في القرآن المنقول بالتواتر عن 
ا، فإن قال ال أقول:  الرسول عليه الصالة والسالم وعن جميع األمة، وذلك باطٌل قطعا
ا  إن القراءة بالرفع غير جائزٍة ولكني أقول: القراءة بالنصب أولى، فنقول: وهذا أيضا

                                                           

 . 16( سورة النساء اآلية 1)

براهيم النخعي، انظر : معاني القرآنو  هللا بن مسعود د(  قراءة عب2) ، 1/664، الكشاف 2/172ا عرابه للزجاج و  ا 
، 5/296، 3/73، الدر المنثور 4/264، 4/257، الدر المصون 2/188، المحرر الوجيز 3/488ر المحيط البح

 . 6/167، الجامع ألحكام القرآن 324، 7/318اللباب 

 . . 1/306معاني القرآن للفراء (  3)

 . 8آلية سورة الجمعة ا(  4)

 .  3/155 ،2/105انظر معاني القرآن للفراء  (  5)

له التصانيف المفيدة في فنون عديدة  محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي التيمي البكري، أبو عبد هللا( 6)
وكانت والدة فخر الدين في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة أربع وأربعين، وقيل  ريم،منها تفسير القرآن الك

ترجمته في ،  ثالث وأربعين وخمسمائة، بالري. وتوفي يوم االثنين، وكان عيد الفطر، سنة ست وستمائة بمدينة هراة
  . 4/248بغية الوعاة 

 . 7/319اللباب ( 7)
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ن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إال عيسى بن عمر على قراءة الرسول أل ؛رديءٌ 
 وجميع األمة في عهد الصحابة والتابعين أمٌر منكٌر وكالٌم مردوٌد.

)واللَّ ي  ا والثاني: أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في الُقرَّاء م ْن قرأ 
) م  كف ن   لم يوجد في القراء أحٌد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا القول.بالنصب، ولمَّا  َيأ تاَيانا ا ما

مبتدٌأ، وخبره هو الذي نضمره، وهو  چٺٺچالوجه الثالث: أنا إذا قلنا 
فيما يتلى عليكم، فحينئٍذ قد تمت هذه الجملة بمبتدأها وخبرها، فبأي شيٍء تتعلق الفاء  :قولنا

ذي دل عليه قوله: فإن قال: الفاء تتعلق بالفعل ال ﴾ ٿ  ٺ ﴿في قوله: 
إذا احتجت في آخر  فنقول: ،يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يديه  چٺٺچ

تقديره: من سرق، فاذكر هذا أوالا حتى ال تحتاج  چٺٺچاألمر إلى أن تقول: 
والرابع: أنا إذا اخترنا القراءة بالنصب لم يدل ذلك على كون  ،إلى اإلضمار الذي ذكرته

ذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت اآلية هذا المعنى، ثم هذا المعنى السرقة علةا لوجوب ا لقطع، وا 
الخامس: أن سيبويه قال: هم  ،فثبت أن القراءة بالرفع أولى  چٿ ٿ ٿچ:متأكٌد بقوله

ذكر كونه سارقاا  يقدمون األهم فاألهم، والذي هم بشأنه أعنى، فالقراءة بالرفع تقتضي تقديم
ذا يقتضي أن يكون أكبر العناية مصروفاا إلى شرح ما يتعلق على ذكر وجوب القطع، وه

بحال السارق من حيث إنه سارٌق، وأما القراءة بالنصب فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان 
القطع أتم من العناية بكونه سارقاا، ومعلوٌم أنه ليس كذلك، فإن المقصود في هذه اآلية بيان 

ر عنها، فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعاا وهللا تقبيح السرقة والمبالغة في الزج
 .(1)«أعلم

لم يتهمها باللحن بل رأى أن الفاء ال تدخل و  إال أن سيبويه لم يطعن على القراءة بالرفع
رأى أن الوجه في هذا األسلوب في غير و  ،لذا وجه اآلية على النصبو  ،على خبر المبتدأ

 (2).قرآن هو النصب ال

ا في الرد على الرازي و  لذا نجد أبا حيان قد أغلظو   :فقال ،الطعن في علمهو  بالغ أيضا

                                                           

 . 11/352مفاتيح الغيب (  1)

 .  . 144 ،143 ،1/142انظر الكتاب (  2)
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 المحرروتجاسره على العلوم حتى صنف في النحو كتاباا سماه  ،والعجب من هذا الرجل» 
، وهو كتاب لطيف ومن مقاصدهم ،نحومصطلح أهل ال وسلك فيه طريقة غريبة بعيدة من

 ،وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يذكر هذا التصنيف ،على بعض أبواب العربية محتوٍ 
 ،وأن ما سلكه في ذلك من التخطيط في العلوم ،إنه ليس جارياا على مصطلح القوم :ويقول

 ،ه من هذا المعنىأو قريباا من ،فن ظهر فيما يتكلم به من غير ذلك الفن عليهومن غلب 
ولما وقفت على هذا الكتاب بديار مصر رأيت ما كان األستاذ أبو جعفر يذم من هذا 

وكان أبو جعفر  ،ويستنزل عقل فخر الدين في كونه صنف في علم وليس من أهله ،الكتاب
فاعلم أن ذلك إما  ،ومزجه بغيره ،فإذا رأيت متكلما في فن ما ،لكل علم حد ينتهي إليه :يقول

ما أن يكون من قلة محصوله ،ن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنهأ وقصوره في ذلك  ،وا 
 (1)«.العلم

                                                           

فالرازي لم يكن بهذا  ،النيل من قدرهو  لكن يبدو أن أبا حيان قد بالغ في ذم الرازي و  ، 493 /3البحر المحيط (  1)
مفصل في النحو للزمخشري، يقال: إن له شرح ال »: 4/248ففي وفيات األعيان  ،الضعف كما ذكر أبو حيان

وشرح الوجيز في الفقه للغزالي، وشرح سقط الزند للمعري، وله مختصر في اإلعجاز، ومؤاخذات جيدة على النحاة، 
وله طريقة في الخالف، وله في الطب شرح الكليات للقانون، وصنف في علم الفراسة، وله مصنف في مناقب 

فه في البالد ورزق فيها سعادة عظيمة فإن الناس اشتغلوا بها ورفضوا وكل كتبه ممتعة، وانتشرت تصاني ،الشافعي
 كتب المتقدمين، وهو أو لمن اخترع هذا الترتيب في كتبه، وأتى فيها بما لم يسبق إليه.

وكان له في الوعظ اليد البيضاء، ويعظ باللسانين العربي والعجمي، وكان يلحقه الوجد في حال الوعظ ويكثر البكاء، 
ومناقبه  يحضر مجلسه بمدينة هراة أرباب المذاهب والمقاالت ويسألونه وهو يجيب كل سائل بأحسن إجابة،وكان 

 .«أكثر من أن تعد، وفضائله ال تحصى وال تحد
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 المبحث السابع  
 

 في  سيبويه رأي

 المبتدأ رافع   
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 المبتدأ رافع في سيبويه رأي

المعنوي الحمد( رفع باالبتداء.....واالبتداء عامل معنوي......و »)ي: قال الهمذان
ما يجري و  هو تعريه من العوامل الظاهرة،و  عامل الرفع في االسم المبتدأ ضربان: أحدهما:

 هو وقوعه موقع االسم،و  عامل الرفع في الفعل المضارع، اآلخر:و  و: إن زيد قام،مجراها نح
 .(1)«ال يثبت من العامل المعنوي إال هذين سيبويهو 

اتفق النحاة على رفع المبتدأ أو الخبر ولكن اختلفت آراؤهم في رافع المبتدأ أو الخبر، 
ير رأي سيبويه في رافع المبتدأ، فلم ينقل لنا الخالف ولم ينقل الهمذاني في مسألتنا هذه غ

 الوارد في ذلك عن النحاة.
 :وفيما يلي عرض آلراء النحاة في تلك المسألة

أن المبتدأ مرفوع باالبتداء وأن الخبر  (2)وجمهور البصريين سيبويه: مذهب األولالرأي 
 مرفوع بالمبتدأ.

نما تريد و  فإذا بنيت الفعل على االسم قلت: زيد ضربته، فلزمته الهاء،: »سيبويهقال  ا 
بقولك مبني عليه الفعل أنه في موضع)منطلق(إذا قلت: عبد هللا منطلق، فهو في موضع 

 هللا، فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل ارتفع به، فإنما قلت: عبدو  على األول هذا الذي بني
 . (3)«رفعته باالبتداءو 

المبني عليه و  المبتدأو  عليه كالم، ليبنى فالمبتدأ كل اسم ابتدئ »وقال في موضع آخر: 
 ما بعده عليه، فهو مسندالمبني و  رفع، فاالبتداء ال يكون إال بمبني عليه، فالمبتدأ األول،

ا هو هو أو يكون في عليه شيئ   المبني مسند إليه، واعلم أن المبتدأ البد له من أن يكون و 
يبنى عليه شيء  احد منها بعد ما يبتدأ، فأما الذيمكان أو زمان، وهذه الثالثة يذكر كل و 

بد هللا منطلق، هو هو فإن المبنى عليه يرتفع به كما ارتفع هو باالبتداء، وذلك قولك: ع

                                 
 .1/161الفريد ( 1)

، واللباب 2/816، وشرح ألفية ابن معطى 1/84، وشرح المفصل 110اللمع ص و  ،1/58انظر األصول ( 2)
 . 1/359الهمع و  ،1/205والمساعد  ،1/128

 .1/81الكتاب ( 3)
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ارتفع )عبد هللا( ألنه ذكر ليبنى عليه )المنطق(، وارتفع )المنطلق( ألن المبني على المبتدأ 
 . (1)«بمنزلته

أما و  »الخبر حيث قال:و  كما ذهب األخفش إلى أن االبتداء هو الرافع لكل من المبتدأ
 من دأته لم توقع عليه فعال  ذلك أن كل اسم ابتو  فعه على االبتداء،فر  (2)چپ  پچقوله:
 (3)چٻ ٻ ٱچنحو قوله:  ،خبره إن كان هو هو فهو أيضا  مرفوعو  ،فهو مرفوعبعده، 

هذه الجملة تأتي على جميع ما في القرآن من المبتدأ فافهمها، فإنما رفع و  ما أشبه ذلك،و 
تنصب  (إن  )االبتداء هو الذي رفع الخبر في قول بعضهم، كما كانت و  ياه،المبتدأ ابتداؤك إ

ُكلٌّ و  قال بعضهم: رفع المبتدأ خبره،و  الخبر،و  رفع االبتداء االسم فكذلكترفع الخبر، و  االسم
 .(4)« األول أقيسو  َحَسٌن،
 ذهب بعضهم إلى أن المبتدأ والخبر مرفوعان باالبتداء.و 
 .بال نسبة(7)وابن مالك(6)وذكره ابن عصفور (5)ه األنباري للبصريينوقد نسب 
من عريته و  اعلم أن المبتدأ كل اسم ابتدأته»قد وافق ابن جني رأي سيبويه حيث قال: و 

 ا إليه،مسند  و  ا عن األول، يكون الثاني خبر  ه أوال لثان  جعلتو  لها،العوامل اللفظية و عّرضته 
 مرفوعان باالبتداء، (محمد)و (زيد ـ)محمد منطلق، فو  هو مرفوع باالبتداء، تقول: زيد قائم،و 
 .(8)« ما بعدهما خبر عنهماو 

 ،: أن االبتداء معنى يختص باالسمأحدها»احتج العكبري لرأي سيبويه بثالثة أوجه:و 
وهذا  -اا ثاني   مقتضي  أن االبتداء ما ذكرنا من كونه أوال   بيان أنه معنى، كالفعل فكان عامال  

                                 
 . 127، 2/126الكتاب ( 1)

 . 2الفاتحة آية ( 2)

 . 29 لفتح آيةا( 3)

، 1/272شفاء العليل  ،3/858، االرتشاف 224، التبيين 1/60انظر األصول و  ،9/معاني القرآن لألخفش ا( 4)
قد نسب هذا الرأي في شرح و  ،216ه أبو علي الشلوبين في التوطئة ووافق 1/311، الهمع 1/59المساعد 
 . 1/58نظر األصول في النحو البن السراج ، ارأيه غير ذلكو  البن السراج، 2/854التسهيل 

 .1/44انظر اإلنصاف ( 5)

 .1/341انظر شرح الجمل ( 6)

 . 1/270ينظر: شرح التسهيل ( 7)

 .29اللمع ( 8)
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، افيجب أن يعمل المعنى الختصاصه أيض   ،واللفظ إنما عمل الختصاصه -وصف وجودي
ا فوجب أن يكون مرفوع   ،ا إليه، أصل في الجملة مسند  أن كون االسم أوال   والوجه الثاني:

وكل  ،أن المبتدأ معمول الوجه الثالث:و ،فاعل، فإنه ارتفع بالفعل لهذين الوصفينبذلك كال
ا مما والعامل ال يخلو من أن يكون االبتداء كما ذكرنا أو واحد   ،من عاملبد له ال معمول 

 . (1)«ذكر من المذاهب، وكلها ما عدا األول باطل
ا، المبتدأ مع  و  يرفع الخبر باالبتداءو  ء يرفع المبتدأ،بينما ذهب المبرد إلى أن االبتدا

التعرية عن العوامل غيره، وهو و  معنى االبتداء: التنبيهو  فأما رفع المبتدأ فباالبتداء،»فقال: 
 .(2)« أول الكالم

بر رفع ا، فالمبتدأ رفع باالبتداء، والخوهما مرفوعان أبد  » و تبعه ابن السراج حيث قال: 
 .(3)«بهما، نحو قولك: هللا ربنا، ومحمد نبينا

 .أن المبتدأ أو الخبر مرفوعان بالتجرد لإلسناد الرأي الثاني:
عن العوامل اللفظية معنى والمراد بالتجرد هنا: تعريته عن العوامل اللفظية، والتعرية  

 البتداء.ا من معاني
 .(5)، وكثير من البصريين(4)وقد نسب أبو حيان هذا المذهب للجرمي والسيرافي 

: عن ابن السيد قوله ما نقلك :العاملةعرية هي كان ابن كيسان يرد قول من زعم أن التو 
تخفض، و  تنصبو  العوامل ترفعو  إن العامل إذا عمل بظهوره شيئا لم يعمل بسقوطه، قال:»

 فسقوط أيها أوجب الرفع، فإذا كان سقوط الرافع هو الذي أوجب الرفع، فهو إذن يعمل عمال  
لم يرد شيئا كان معدوما قبل ظهوره... ألنه  ؛د أو عدم، فال ينبغي أن يسمى عامال  جا و واحد  

عامل غير  م  لزم أن يكون ثَ و  لزم على هذا أال تكون التعرية وحدها هي العاملة،يف
 .(6)«التعرية

                                 
 .1/127التبيين ( 1)

 .4/126المقتضب ( 2)

 . 1/272نسب للزجاج: انظر شفاء العليلو  ،1/58األصول ( 3)

  . 84، 83 ، انظر شرح المفصل وهو اختيار الزمخشري  1/46شرح كتاب سيبويه ( 4)

 . 1/272، وشفاء العليل 3/261، والتذييل 2/28ارتشاف الضرب  انظر:( 5)

 . ، باختصار 148الحلل في إصالح الخلل  (6)



.يف رافع املبتدأرأي سيبويه –املبحث السابع  –الفصل األول  –الباب األول   

 
78 

نما كانت التعرية من »ن الصيمري حجة القائلين بأن التعرية هي العامل بقوله: قد بي  و  وا 
ل اللفظية عاملة في االسم؛ ألن العوامل إنما هي عالمات للعمل، ال أنها تعمل شيئا العوام

في الحقيقة، والعالمة تكون بحدوث شيء وبعدمه، والدليل على هذا أن ثوبين أبيضين 
متساويين لو أردنا أن نفصل بينهما فعلمنا أحدهما بعالمة، وتركنا اآلخر بغير عالمة، لكان 

ن كان كانت العالمة في أحدهما دون اآلخر، فإذ قلنا أن عدم الفصل يقع بينهما  بذلك، وا 
العالمة يكون عالمة، وجب أن تكون التعرية من العوامل تجرى مجرى العوامل في أنها 

 .(1)« ، كما أن العوامل إذا ذكرت استحقت عمال  تستحق عمال  
بأن العوامل في  جيبَ أُ و  د أمر عدمي فال يؤثر،عترض بأن التجريو اُ »قال الرضي: و 

العدم المخصوص أعني عدم الشيء المعين و  كالم العرب عالمات في الحقيقة ال مؤثرات،
 . (2)« يصح أن يكون عالمة لشيء لخصوصيته

اللفظية ومن ثم قال:  وقاس األنباري عمل االبتداء الرفع في المبتدأ والخبر على العوامل
ذا ثبت أنه عامل في المبتدأ » على غيره من العوامل، نحو  وجب أن يعمل في خبره، قياسا  وا 

كان وأخواتها و)إن وأخواتها( وظننت وأخواتها، فإنها لما عملت في المبتدأ عملت في خبره، 
 (3)«فكذلك ها هنا

 .(5)، وابن عصفور. (4)وتبع هذا الرأي األعلم
فيه رداءة زائدة من ثالثة أوجه: " أحدهما: أنه جعل  عدّ و  وقد رد ابن مالك هذا المذهب

نما هو شرط في صحة عمل االبتداء، واالبتداء هو العامل عند سيبويه التجرد عامال   ، وا 
يس كذلك، فإن تجرد المبتدأ تجرد ا، ولدهما واحد  وغيره من المحققين. والثاني: أنه جعل تجر 

إلسناد إلى ما يسد مسد مسند إليه، وتجرد الخبر إنما هو ليسند إلى المبتدأ، فبين التجردين ا
بون، فكيف يتحدان؟ الثالث: أنه أطلق التجرد ولم يقيده، فلزم من ذلك أال يكون مبتدأ وال 

 .(6)«ا من أحدا ما جر منهما بحرف زائد نحو: ما فيهخبر  
 

                                 
 .1/99التبصرة والتذكرة ( 1)

 . 1/227شرح الرضي على الكافية ( 2)

 .1/46اإلنصاف ( 3)

 . 86/ 2لألعلم النكت ( 4)

 .1/340شرح الجمل ( 5)

 .  272، 1/271شرح التسهيل ( 6)
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 .الرأي الثالث: أن المبتدأ قد رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ
 .(1)أنهما يترافعان؛ ألن كال منهما طالب لآلخر. وقد نسب هذا إلى الكوفيين  :أي

ا أحدهما باآلخر، فهو قول وأما كون المبتدأ أو الخبر مرفوع   »قال ابن مالك:
 . (2)«الكوفيين

حكاه (3)چڑ ژ ڈژ ڎڈ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچففي اآلية:
 .(4)« ه بـ )حين(و قال الفراء: إن شئت رفعت»ثعلب عن الفراء فقال: 

 ا له،جعلت )اثنان( مبتدأ، وجعلت )حين( خبر   أي:«  إن شئت رفعته بـ )حين(» فقوله:
 رفع المبتدأ بالخبر.و 

أحدهما: أن كل واحد منهما قد »ه غير صحيح لوجهين: د  عَ و  قد رد العكبري رأيهمو 
 الجامد ال يعمل، إذ ال معنى فيه يتأثر به المعمول.و  ا،يكون جامد  

 الثاني: أن المبتدأ لو كان مرفوعا بالخبر، لوجب أن يكون فاعال إذا كان الخبر فعال،و 
 .(5)«الفاعل ال يكون قبل الفعل و 

ا للمبتدأ كما كان وهو مردود أيضا، إذ لو كان الخبر رافع   »:كما رده ابن مالك بقوله
ألن أصل كل عامل أن يتقدم  ؛ا للخبر لكان لكل منهما في التقدم رتبة أصليةالمبتدأ رافع  

ول، على معموله، فكان ال يمتنع صاحبها في الدار، كما ال يمتنع: في داره زيد، وامتناع األ
 .(6)«وجواز الثاني دليل على أن التقدم ال أصلية للخبر فيه

و أقول الذي نختاره من هذه المذاهب هو »واختار أبو حيان رأي الكوفيين فقال:  
 . (7) «هو أنهما يرفع كل منهما اآلخرو  مذهب الكوفيين،

                                 
، 1/272ليل ، وشفاء الع2/28، االرتشاف 1/272، وشرح التسهيل 1/84، وشرح المفصل 1/44اإلنصاف ( 1)

 . 1/311الهمع 

 . 1/272شرح التسهيل ( 2)

 . 106 اآلية المائدةسورة ( 3)

ما ذكره الفراء في هذا الموضع )و رفع االثنين بالشهادة، أي ليشهدكم اثنان من و  ،2/389مجالس ثعلب ( 4)
 . 1/323انظر معاني القرآن للفراء ( المسلمين

 .128يين التب( 5)

  .1/271شرح التسهيل ( 6)

 . 3/1085االرتشاف ( 7)
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وأما رد المصنف بـ أنه لو كانا مترافعين لكان لكل  »ل: أجاب عن رد ابن مالك فقاو 
منهما في التقدم رتبة أصلية إلى آخره، فهو منقوض باسم الشرط وفعله، فال يلزم من ذلك أن 

ا في الدار، وجواز: في على معموله، وأما امتناع: صاحبه يكون أصل كل عامل أن يتقدم
من أن أصل كل عامل أن يتقدم على معموله، ا على ما ذكره المصنف داره زيد، فليس مبني  

نما ذلك ألن وضع الخبر أن يكون ثاني   ا أو نية ال ا أو نية، والمبتدأ أول لفظ  ا للمبتدأ لفظ  وا 
من حيث العمل بل من حيث ترتيب اإلسناد؛ ألن األصل في الوضع أن يطابق المعنى 

سند ألنه حديث عنه، ولذلك كان باب  بالمسند إليه الحكم، وتأتى ثانيا بالمللفظ، فتبدأ أوال  
ألنك بدأت أوال  ؛ا للفظوضع الفاعل على خالف األصل؛ ألنه ليس المعنى فيه مطابق  

بالمسند، ثم أتيت بالمسند إليه، فلما اتصل بالمبتدأ ضمير شيء هو في الخبر، كان مفسره 
المسألة إذ ليست من ا، وهو أصله، فلم تجز ا ونية إذ وقع في موضعه ثاني  ا عنه لفظ  متأخر  

ن  (في داره زيد)المواضع المستثناة في تفسير المضمر بما بعده، وأما جواز فإن مفسره وا 
ن تقدم لفظ  ( في داره )تأخر لفظا فهو مقدم رتبة، و ا فهو مؤخر رتبة، فلما كانت النية به وا 

 .(1)«التأخير جاز ذلك
 .الرأي الرابع: أن المبتدأ مرفوع باالعتناء

حيث قال: ، نهح به وحسّ ونية، وهو مذهب ابن السيد وقد صرّ  ا لفظ  وهو وقوعه: أوال  
بعد اتفاقهم على أن عامله معنوي وللنحويين أقوال كثيرة في حقيقة الرافع للمبتدأ ما هو؟ »

، اهتمامهسوى ما قدمناه ذكره، فأحسن ما قيل فيه: إن المعنى الرافع له عناية المتكلم و 
وأنه جاء ليسند إليه ما بعده، فهو بمثابة ملك نوه بإنسان وعنى بأمره ليسند إليه أموره، 

 .(2)«ويقلده إياها
والمبتدأ والخبر مرفوعان، واختلف »فقال:  إياه المذهب مبطال  وذكر ابن عصفور هذا 

النحويون في الرافع لهما ففي الرافع للمبتدأ أربعة أقوال: منهم من ذهب إلى أن الرافع له 
 مَ م  هَ ألن الت   ؛ا أو نية، وذلك باطل لفظ  م واالعتناء وتهممك واعتناؤك به هو جعلك له أوال  التهم  

 .(3)«يثبت لها العمل في موضع  معنى والمعاني ال

                                 
ا هذو  ،3/268التذييل والتكميل ( 1)  ،127، 1/126ا الرأي انظر شرح الرضي على الكافية قد اختار الرضي أيض 

 . 3/1085أبو حيان انظر االرتشاف و 

 . 147إصالح الخلل ( 2)

 . 204/ 1شرح الجمل ( 3)
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 .هو كون المبتدأ مخبرا عنهو  الرأي الخامس: شبهه بالفاعل
صفة و  االبتداء وصف في االسم المبتدأ يرتفع به، »وهو رأي الفارسي حيث قال:  

زيٌد ، مثال ذلك : ا إليه شيء مسند  و  االسم المبتدأ أن يكون معرى من العوامل الظاهرة
ارتفع بتعرِّيه من العوامل  (زيدٌ )الجهل قبيٌح ، فو  العلُم َحَسٌن،و  عمرٌو ذاهٌب،و  منطلٌق،
 .(1) «الظاهرة 
ا صفته أن يسند إليه الفعل مقدم  و  اعلم أن الفاعل رفع،» قال في موضع آخر:و   
 . (2)«عليه

ا مثله فهو ا واحد  خبره إذا كان اسم  و  االسم المبتدأ مرفوع، اعلم أن »: و تبعه الزجاجي قائال  
هو و  االبتداء معنى رفعه،و  ألنه مبتدأ، ؛قائم، فزيد مرفوع ذلك قولك: زيدٌ و  ا،مرفوع أبد  

كذلك و  البد للخبر من مبتدأ يسند إليه،و  ذلك أن المبتدأ ال بد له من خبرو  مضارعته للفاعل،
 (3)«عفِّ رُ  الفاعلَ  هما عن صاحبه، فلما ضارع المبتدأُ الفاعل ال يستغنى أحدو  الفعل،

ا عنه؛ ألن كل مخبر الرافع لالسم المبتدأ كونه مخبر   »وهو مذهب السهيلي حيث قال: 
ألن أوائل األلفاظ والكالم أولى بالثقل  ؛عنه مقدم في المرتبة فاستحق من الحركات أثقلها

 . (4)«وأحمل له 
 ،(7)ابن السراجو  األخفشو  (6)، ونسب هذا الرأي لسيبويه (5)تبعهما ابن أبي الربيع"و 

 (9).وصححه ابن يعيش  (8)،اختاره الزمخشري و 
ومنهم من ذهب إلى أن الرافع له شبهه  »وذكره ابن عصفور غير منسوب فقال: 

بالفاعل في أنه مخبر عنه كالفاعل، وال يستغنى عن الخبر كما ال يستغنى الفاعل عن خبره 
 (1)«وهو الفعل

                                 
 .85اإليضاح ( 1)

 .101اإليضاح ( 2)

 .48الجمل للزجاجي ( 3)

 .312الفكر  نتائج( 4)

 . 545البسيط ( 5)

 .1/85نسبه إليه ابن يعيش في شرح المفصل انظر  ( 6)

 .1/67شرح الرضي على الكافية، ( 7)

 .2/3،و انظر الهمع 1/67ية، انظر شرح الرضي على الكافو  11المفصل  انظر(8)

 .1/85شرح المفصل انظر (9)
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 وقد أبطل ابن عصفور هذا المذهب بوجهين:
 األول: أن الشبه معنى والمعاني لم يثبت لها عمل.

ا لشبهه الثاني: أن المبتدأ والخبر أصل والفعل والفاعل فرع فإذا جعلنا المبتدأ مرفوع  
 .(2) لألصل على الفرع وهذا قليل بالفاعل كان حمال  

في رافع المبتدأ هو رأي سيبويه حيث لم يتقدم عامل  - هللا تعالى أعلمو -األرجح و 
م عليه، باإلضافة إلى قوة ما ا غير متأثر بمتقدِّّ  في المبتدأ فبقي المبتدأ متقدم  لفظي عامال  

 من وافقه من أدلة.و  احتج به سيبويه

                                                                                               
 . 542 /1والبسيط  1/356 انظر شرح الجمل( 1)

 .355  /1مل شرح الجانظر: ( 2)
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 املبحث الثامن  

  في رأي سيبويه
 ) العطف على اسم)إنَّ

 قبل استيفائها الخبر
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 قبل استيفائها الخبر (إنَّ )العطف على اسم رأي سيبويه في 
 (1) چ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چقوله تعالى : »   قال الهمذاني :

ياك أن النحاة اختلفوا في تأويل رفع قوله تعالى و  اعلم وفقنا هللا اِبُئون  ﴿ا  ، فذهب  ﴾الصَّ
(النية به التأخير عما في حيز و  إلى أنه رفع باالبتداء،  (2)موافقوهو  صاحب الكتاب من  )ِإنَّ

النصارى من و  الذين هادواو  آمنواالتقدير : إن الذين و  خبر االبتداء محذوف،و  خبرها،و  اسمها
 الهم يحزنون الصابئون كذلك....و  عمل صالًحا فال خوف عليهمو  اليوم اآلخرو  آمن باهلل

هذا فاسد و  ،﴾  ۈ ﴿في لى المضمر الكسائي : إلى أنه رفع بالعطف عو  ذهب أبو الحسنو 
 : إلى أنه معطوف علىذهب الفراءو  من جهة المعنى ضعيف من جهة العربية ...

معطوف مرفوًعا على أصله ... من حيث إنه لما لم يظهر فيه اإلعراب بقي ال ﴾ۈ﴿
اِبُئون  ﴿ قيل : إن و  (في موضع نصب بالعطف على اسم  ﴾الصَّ لكنه أتى على لغة و  ،)ِإنَّ

الجمع بالواو على كل حال ...و قيل : إن النون و  الذين يجعلون التثنية باأللف على كل حال
(الواو ....و قيل : خبر هو حرف اإلعراب ال  العطف و  محذوف لداللة الثاني عليه، )ِإنَّ

(انقضاء اسم و  إنما أتى بعد تمام الكالم ﴾ ٴۇ ﴿: بقوله   .(3)«خبرها.......و  )ِإنَّ

(ا على اسم عطفً  ﴾ ٴۇ ﴿ كان القياس أن ينتصب  ا في النص ، لكنه ورد مرفوعً )ِإنَّ
 المعنىتداء، فإلى تأويله بأنه محمول على التأخير، ومرفوع باالب سيبويه القرآني،و قد ذهب

: إن الذين آمنوا والذين هادوا من آمن منهم باهلل إلى آخره، والصابئون والنصارى كذلك  عليه
 .من آمن منهم باهلل واليوم اآلخر فال خوف عليهم :، أيأيضاً 

اِبُئون  ﴿اختلفت نظرة النحاة وعلى رأسهم سيبويه في تأويل رفع  وفيما يلي تفصيل ، ﴾الصَّ
 لما ورد من آراء:

انقسم أصحاب هذا  يقول أصحابه برفع " الصابئون " على االبتداء، و قد: الرأي األول
 : الرأي إلى قسمين

                                                           

 .69( سورة المائدة اآلية 1)

 .2/349،أنوار التنزيل 1/660( انظر الكشاف 2)

 .2/64( الفريد 3)
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اِبُئون  ﴿ من وافقه بأن و  لسيبويه القسم األول : -  خبره  قد حذف مبتدأ ﴾الصَّ
(لداللة خبر النية و  عليه ، چائ  ائ  ى  ى   ې  ې  چ :هوو  عليه )ِإنَّ

(تأخير هذا المبتدأ بعد خبر  األمر  زيًدا وعمرو منطلٌق،إنَّ  ففي قولنا : )ِإنَّ
 .وعمرو منطلقٌ إّن زيًدا أي : على التقديم والتأخير،

فعلى التقديم والتأخير، كأنه ، ﴾ ٴۇ ﴿وأما قوله عز وجل: : » فيه قال سيبويه و  
 (1)خازم: وقال الشاعر، بشر بن أبي ،ا مضى الخبربعدم ﴾ ٴۇ ﴿: ابتدأ على قوله

لا  للللللللللللللللللُتموا  للللللللللللللللللا و أ ن    فللللللللللللللللللاعل موا أنا
 

  ِ ُبغللللللللاِق مللللللللا ب ِ ينللللللللا فللللللللي ِ لللللللل ا 
 

  . (2)«كأنه قال: ُبغاٌة ما بقينا وأنتم
م على هذا التوجيه و  اِبُئون  ﴿لَم ُقدِّ (قبل استيفاء و  ﴾   ۋ ﴿على ما بعده  ﴾الصَّ  )ِإنَّ

 ؟خبرها
والفائدة في عدم عطفهم على من قبلهم هو أن الصابئين أشد » فخر الرازي :وكما ذكر ال

 بالعمل الصالحالفرق المذكورين في هذه اآلية ضالاًل، فكأنه قيل: كل هؤالء الفرق إن آمنوا 
 .(3)«فإنهم إن آمنوا كانوا أيًضا كذلك ،قبل هللا توبتهم وأزال ذنبهم، حتى الصابئون 

يد، وابن جرير، وابن أبي وعبد بن حم أخرج وكيع وعبد الرزاق،» كما ذكر السيوطي و 
 ،قوم بين اليهود والمجوس والنصارى ليس لهم دين :حاتم عن مجاهد قال : الصابئون 

هم قوم من  ،وأخرج ابن المنذر عن مجاهد قال : الصابئون ليسوا بيهود وال نصارى 
   . (4)«المشركين ال كتاب لهم

 .(1) ، والبيضاوي  (5) واختار رأي سيبويه من المفسرين النحاة : الزمخشري  

                                                           

، 373، وتخليص الشواهد 1/190، واإلنصاف 9/314، والتحرير التنوير 116البيت من الوافر، وهو في ديوانه ( 1)
،، وبال نسبة 2/271، والمقاصد النحوية 2/156، والكتاب 2/14، وشرح أبيات سيبويه 297، 10/293وخزانة األدب 
، شرح ابن 154، وفي أسرار العربية 1/254، اإلنصاف 1/253، األصول 2/193لقرآن وا عرابه للزجاج في : معاني ا

،الدر المصون 2/51، شرح التسهيل 352، 4/351، شرح الرضي على الكافية 4/542، 1/354يعيش على المفصل 
 . 337، 323، 322، 320، 10/351، الخزانة 1/57، زاد المسير359، 354، 4/276

 .2/156( الكتاب 2)

 .12/402( مفاتيح الغيب 3)

 . 527/ 2، و انظر إعراب القرآن و بيانه 1/395لدر المنثور ( ا4)

 . 273، 272/ 2( انظر : الكشاف : 5)
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(إلى أن خبر  القسم الثاني : ذهب فالعطف  يليه الّثاندّل ع ،محذوف مضمر )ِإنَّ
اِبُئون  ﴿ـب (إّنما أتى بعد تمام الكالم وانقضاء اسم  ﴾الصَّ  و نسب هذا الرأي إلى ،وخبرها )ِإنَّ

 .  (2)األخفش والمبرد

اِبُئون  ﴿ القول بأن الخبر لـرجح بعضهم و  (خبرو  ﴾الصَّ  :، فالمعنىمحذوف  )ِإنَّ
ن الذين آمنوا من آمن منهم ....الصابئون و   من آمن منهم ....، أولى من : وا 

(فاّلذي أراه أن يجعل خبر » التنوير : و  يقول صاحب التحرير   خبر  وحذف ،محذوًفا )ِإنَّ
) وقد دّل على الخبر ما كما ذكر سيبويه في كتابه،  وارد في الكالم الفصيح غير قليل، )ِإنَّ

عطَف ﴾  ۈ  ۈ﴿ :ويكون قوله، إلخ ...(3).چى   ې  ې چذكر بعده من قوله: 
طف عليه، ولذلك حّق رفع ما ع مبتدأ،  ﴾الَِّذي ن  ه اُدوا  ﴿  جملة على جملة، فيجعل

اِبُئون  ﴿:وهو  :دأ الجملة وتقدير خبر له، أيَمب  ﴾  ٴۇ ﴿ وهذا أولى من جعل، ﴾الصَّ
ألّن ذلك يفضي إلى اختالف المتعاطفات في  ؛كثرون ون كذلك، كما ذهب إليه األئوالصاب

مبتدأ   ﴾  ۅ  ۅ  ۋ﴿ :عن ذلك، ويكون قوله(4) الحكم وتشتيتها مع إمكان التفّصي
من آمن منهم،  :، أيمحذوًفاموصولة، والّرابط للجملة باّلتي قبلها  ﴾ ۋ ﴿وتكون  ا،ثانيً 

؛ ألّن الموصول الموصولة، واقترانها بالفاء ﴾ ۋ ﴿خبًرا عن  چى   ې  ې چ وجملة

  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ   ڎ  ڌچوذلك كثير في الكالم، كقوله تعالى :  شبيه بالشرط،

 ،الموصولة ﴾ ۋ ﴿ووجود الفاء فيه يعّين كونه خبًرا عن ، (5) چک  ک  ڑ  ڑ
(وليس خبر   (6)بن الحارث : على عكس قول ضابئ ،)ِإنَّ

                                                                                                                                                                          

 2/349( انظر : أنوار التنزيل : 1)

 .1/232( انظر مشكل إعراب القرآن لمكي 2)

 .69( سورة المائدة اآلية 3)

: "وأصل التفصي: أن يكون الشيء في مضيٍق ثم يخرج إلى  2/341( أي : التخلص والخروج من ذلك، ففي اللسان 4)
 .6/144غيره " وانظر تاج العروس 

 .10ية ( سورة البروج اآل5)

، شرح 1/213، اللباب في علل البناء واإلعراب1/75في الكتاب  ( البيت من الطويل : وهو لضابئ بن الحارث6)
، شرح الرضي 1/298، التعليقة1/372، سر الصناعة1/257، األصول154، وبال نسبة في : الجمل 4/542المفصل

، شرح 1/512، شرح الكافية الشافية 1/284، شرح ابن عصفور على الجمل 1/236، شرح المفصل4/355على الكافية
 .1/308، حاشية الخضري 1/422، حاشية الصبان315، 1/314، شرح األشموني324، 1/322التصريح
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للللللى ِبال م   س  ُِ أ م  لللللل للللللن  ي  م  ُلللللللُه  و  ِْ ر    لللللل ن   ِدي 
 

  للللللللللل لللللللللللا ل غ ِر    ف لللللللللللِاناي ِوقيَّلللللللللللاِر ِبه 
 

(( عيَّن أّنه خبر وجود الم االبتداء في قوله : )لغريب فإنّ  خبر عن قيار، فال  وتقدير )ِإنَّ
 . (1)« ﴾  ٴۇ ﴿ينّظر به قوله تعالى : 

(.اني : ذهب الرأي الث  إلى أنه" الصابئون " مرفوع عطًفا على موضع اسم )ِإنَّ
 الفارسيو  ابن السراجو  المبردو  األخفشهو رأي و 

 :وقال في موضع آخر ،﴾ٴۇۋ ﴿:وقال» أما األخفش فقد قال : 
ما هذه فرفعها على فأ ()ِإنَّ والنصب القياس على العطف على ما بعد ، (2)﴾پ﴿

؛ ألنه كالم مبتدأ أَلن في موضع رفع في المعنى ﴾  ٻ  ٻ  ٱ ﴿: كأن قوله :وجهين
(من غير أن يكون فيه منطلق ، منطلق، وزيدٌ  ادً إن زي: قوله فإن شئت  في المعنى سواء، )ِإنَّ

 .(3)«وإن زيًدا منطلق وعمر كما قلت:  ا جعلته على المعنى،ذا عطفت عليه شيئً إ
ن شئت وعمرو ،اا منطلق وعمرً إن زيدً  :وتقول» قال المبرد :و   ،فأما الّرفع فمن وجهين، وا 

 (4):وهو أن تعطفه على االسم المنصوب كما قالد، صب من وجه واحالنو 
للللللللللللللا   ر ف  د  والخ  للللللللللللللو  ِبيللللللللللللللل  الف   ِإنَّ الرَّ

 

 للللللللُيوفا ا أبللللللللي الع بَّللللللللاِ  والص  للللللللد   ي 
 

وأحد وجهي ، ا على شيء كان مثلهألنك إذا عطفت شيئً  ؛وهذا على وجه الكالم ومجراه
(أن تحمله على موضع  - وهو األجود منهما - الرفع فإذا  ،ها االبتداءألن موضع ؛)ِإنَّ
 . (5)« زيد منطلق  :فمعناه ،ا منطلقإن زيدً  :قلت
ا ن زيدً ال يصح ذلك قبل الفراغ من الخبر، ال تقول إ ؛ ألنهالزمخشري هذا القول قد ردو 

ا منطلق ن زيدً ؟ فكأنك قلت: إصح والنية به التأخيرال ي مَ لِ  :فإن قلت، وعمرو منطلقان
(ا على محل قلت ألني إذا رفعته رفعته عطفً  ،وعمرو والعامل في محلهما هو  ،واسمها )ِإنَّ

                                                           

 .6/269( التحرير والتنوير 1)

 .17، وسورة الحج اآلية 62( سورة البقرة اآلية 2)

 .1/285( معاني القرآن لألخفش 3)

، والكتاب 2/48يل ، وشرح التسه368، وتخليص الشواهد 179( البيت من الرجز، وهو لرؤبة في ملحق ديوانه 4)
، وبال نسبة 2/480، ولعجاج في الدرر 2/261والمقاصد النحوية  1/320، شرح التصريح 1/250، األصول 2/145

، شرح 1/510، شرح الكافية الشافية 4/111، والمقتضب 125، وشرح ابن الناظم ص1/351في أوضح المسالك 
 .2/144. وهمع الهوامع 1/342، أوضح المسالك 2/48التسهيل 

 .3/1290، االرتشاف 116، اإليضاح العضدي 1/448، وانظر المقتصد 4/111( المقتضب 5)
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كما  ،ألن االبتداء ينتظم الجزأين في عمله ؛فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ،االبتداء
(تنتظمها  ا﴿فلو رفعت  ،في عملها )ِإنَّ وقد رفعت  ،المنوي به التأخير باالبتداء ﴾ِبُئون  الصَّ
(ـالخبر ب  . (1)« ألعملت فيها رافعين مختلفين )ِإنَّ

األول: أن هذه األشياء "من وجوه:  لكن الفخر الرازي قد ضعف ما احتج به الكشافو 
أو ألعيانها، فإن ليس معناها أنها كذلك لذواتها  ةوناصب ةالتي تسميها النحويون: رافع
أنها معرفات بحسب الوضع واالصطالح لهذه الحركات،  :هذا ال يقوله عاقل، بل المراد

واجتماع المعرفات الكثيرة على الشيء الواحد غير محال، أال ترى أن جميع أجزاء 
 .ى ـــ تعالـــ المحدثات دالة على وجود هللا 

(ى أن كلمة والوجه الثاني: في ضعف هذا الجواب أنه بناه عل مؤثرة في نصب  )ِإنَّ
االسم ورفع الخبر، والكوفيون ينكرون ذلك ويقولون: ال تأثير لهذا الحرف في رفع 

 الخبر ألبتة، وقد أحكمنا هذه المسألة في سورة البقرة.
الخبر الواحد ال والوجه الثالث: وهو أن األشياء الكثيرة إذا عطف بعضها على البعض ف

ن الخبر عن الشيء عبارة عن تعريف حاله وبيان صفته، ومن المحال أل يكون خبًرا عنها؛
المتناع قيام الصفة الواحدة بالذوات  الشيء وصفته عين حال اآلخر وصفته؛أن يكون حال 

  .(2)« ةالمختلف

وخبره محذوف  ،مرفوع باالبتداء ﴾  ٴۇ ﴿كما حكى السمين الحلبي القول بأن  
سيبويه والخليل، إال انه ال ينوى بهذا المبتدأ التأخير، فالفرق بينه وبين مذهب كمذهب 

 (3)سيبويه نية التأخير وعدمها.

اِبُئون  ﴿الذي نقله الهمذاني :  : ي الثالثالرأ   :رفع بالعطف على المضمر في ﴾الصَّ
  .﴾  ۈ﴿

لثالث: أن يكون معطوًفا على الضمير المستكن الوجه ا»  حكاه السمين الحلبي بقوله:
  . (4)« أي: هادوا هم والصابئون، وهذا قول الكسائي﴾  ۈ﴿: في

                                                           

 . 273/ 2( الكشاف 1)

 .12/403( مفاتيح الغيب 2)

 .4/360( انظر الدر المصون 3)

 ،.4/360( الدر المصون 4)
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 (1)كما نقل مكي هذا الرأي عن الفراء 

ألن ؛ ﴾  ۈ﴿في ا على الضمير ارتفع عطفً  ﴾  ٴۇ ﴿ »وافقه الجرجاني : فقال :و  
  . (2)«الصابئون و الفعل ال يخلو عن ضمير، تقديره: والذين هادوا هم 

 .مكي ما ذهب إليه الكسائيو  الزجاجو  قد رد كل من الفراءو  
اِبُئون  ﴿الكسائي: أرفع  قال»  أما الفراء فبقوله :  على إتباعه االسم الذي في  ﴾الصَّ

 چڀ  ڀ   ڀ چ ٹ ٹجعله من قوله ، وي﴾  ۈ﴿
(3)

وجاء التفسير  ،ال من اليهودية 
 ،، ثم ذكر اليهود والنصارى (4)ألنه وصف الذين آمنوا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ؛بغير ذلك

  . (5)«ل: من آمن منهم فله كذا، فجعلهم يهودا ونصارى فقا
ن ذكر  ،هوديةليإحداهما أن الصابئ يشارك اليهودي في ا» خطأه الزجاج من جهتين: و  وا 
 ﴾  ۆ  ۆ﴿ألن معنى  ؛فهذا خطأ في هذا الموضع أيًضا ،تابوا :في معنى ﴾  ۈ﴿أن 

، ﴾ۅ  ۅ  ۋ﴿ :قال أنهألنه يعنى به المنافقون، أال ترى  ؛ههنا إنما هو إيمان بأفواههم
 . (6)« إن آمنوا فلهم أجرهم :فلو كانوا مؤمنين لم يحتج أن يقال

 ،ايهودً  ﴾   ۋ  ٴۇ ﴿ألنه يوجب أن يكون  »هوو  كما غلطه مكي من وجه آخر
وأيًضا فأن العطف على المضمر المرفوع قبل أن يؤكد أو يفصل بينهما بما يقوم مقام التأكيد 

 .  (7)«قبيح عند بعض النحويين 
إال بعد تأكيده، نحو: زيد قام هو وعمرو، ال يجوز العطف على الضمير المرفوع  حيث

 .(8) چۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ چ: ـــــــ  تعالى ــــــ  قال هللا وقمت أنا وزيد،

                                                           

 .1/232( انظر مشكل إعراب القرآن لمكي 1)

 .1/576التفسير ( درج الدرر في 2)

 .156( سورة األعراف   اآلية 3)

 .41سورة المائدة آية  چ ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں   ڱ  ڱ  چ ( إشارة إلى قوله تعالي :4)

 .2/214.و انظر:، معاني القرآن وا عرابه للزجاج  1/312( معاني القرآن للفراء 5)
 3/531البحر المحيط :  6/246، الجامع ألحكام القرآن : 1/510النحاس :  

 .1/1840، وانظر اللباب 2/194ج ( معاني القرآن وا عرابه للزجا6)

 .1/1840 .و انظر اللباب1/232( مشكل إعراب القرآن لمكي 7)

 .35( سورة البقرة اآلية 8)
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ه المظهر وأما ما يقبح أن يشرك»جمهور النحاة، يقول سيبويه : و  لذا استقبحه سيبويهو 
هللا، وزعم الخليل  هللا، وأفعل وعبدُ  وذلك قولك: فعلت وعبدُ  ،فهو المضمر في الفعل المرفوع

أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا اإلضمار يبنى عليه الفعل، فاستقبحوا أن يشرك المظهر 
   .(1)« مضمًرا يغير الفعل عن حاله إذا بعد منه

ن كان  ؛هذا ال يلزم الكسائي»احتج السمين الحلبي بأن و  ألن مذهبه عدم اشتراط ذلك، وا 
 .    (2)«الصحيح االشتراط

ويكون  ﴾  ۆ ﴿الجيد أن يكون عطًفا على الضمير في » بينما رأى العكبري أن 
إن الذين آمنوا هم والصابئون، والذين هادوا  :قائًما مقام التوكيد، والتقدير ﴾  ۈ  ۈ﴿

 (3) « .وسد العطف مسد التوكيد ،هم والصابئون 
وقد قال الفراء هو » يه فالمذهب السابق للكسائي، بينما نسبه مكي إلى الفراء فقال :علو 

 ﴾ۋ  ٴۇ ﴿ألنه يوجب أن يكون  ؛وهو غلط ﴾  ۈ﴿عطف على المضمر في 
ن العطف على المضمر المرفوع قبل أن يؤكد أو يفصل بينهما بما يقوم مقام إوأيًضا ف ،ايهودً 

   .(4)« التأكيد قبيح عند بعض النحويين

اِبُئون  ﴿أن  : الرأي الرابل معنى االبتداء في المعطوف  على حماًل  مرفوع بالعطف ﴾الصَّ
 من جهتين : -عندهم-وجواز ذلك  ﴾  ۆ ﴿عليه 
المعطوف مرفوًعا  مبني ال يظهر فيه اإلعراب ، فبقي المعطوف عليه  اسم -1

 على األصل .
(نصب   -2  دون الخبر. االسم لوقوعه على  ؛ضعيف بٌ ص  نَ  )ِإنَّ

من حيث إنه ، ﴾  ۆ ﴿ذهب الفراء : إلى أنه معطوف على و  »حكاه الهمذاني بقوله :
 .(5)« لما لم يظهر فيه اإلعراب بقي المعطوف مرفوًعا على أصله ...

                                                           

، شرح الرضي 2/281، شرح ابن يعيش على المفصل 2/388، اإلنصاف 1/332، وانظر : التبيين 2/378( الكتاب 1)
 .1/582، شرح شذور الذهب 2/48، شرح التسهيل 2/322على الكافية

 .1/1840 . وانظر اللباب4/360( الدر المصون 2)

 .345، 1/344( التبيين عن مذاهب النحويين 3)

 .1/232( مشكل إعراب القرآن 4)

 .2/64( الفريد 5)
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  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چوقوله:  »هو ما نص عليه الفراء بقوله :و 

اِبئين  )... فإن رفع چۋ حرف  ﴾  ۆ ﴿، و ﴾  ۆ ﴿على أنه عطف على  (الصَّ
(على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه، فلما كان إعرابه واحًدا وكان نصب   نصباً  )ِإنَّ

 (1)« .جاز رفع الصابئين وال يقع على خبره، ،االسموضعفه أنه يقع على  -ضعيًفا

نحوها من األسماء المبنية و  ﴾  ۆ ﴿إنما أجازه الفراء لعدم ظهور اإلعراب في  و
 لذا يقول : اإلعراب فال يجيز ذلك الفراء، و  األسماء الموصولة، أما إن ظهرو  كأسماء اإلشارة

 .(2)«()عبد هللان اإلعراب في لتبيّ  ؛وال أستحب أن أقول: إن عبد هللا وزيد قائمان» 
(قائمان، بالعطف على محل اسم  : إن عبد هللا وزيدٌ زحكى عن الكسائي أنه أجاو   .(3))ِإنَّ
(رده الفراء لظهور عمل و    حكى استشهاد الكسائي بالبيت : و  فيه، )ِإنَّ

ُلللللللُه   ِْ ر    لللللل ن  ِدي  للللللى ِبال م  س  ُِ أ م  لللللل للللللن  ي  م   و 
 

  للللللللللل لللللللللللا ل غ ِر    ف لللللللللللِاناي ِوقيَّلللللللللللار ا ِبه 
 

قد  (قياًرا)ألن  ؛ليس هذا بحجة للكسائي في إجازته )إن عمًرا وزيد قائمان(» قال :و 
 ﴾ۆ﴿في  كما سهل ،فيه، فسهل ذلك عطف على اسم مكنى عنه، والمكنى ال إعراب له

اِبُئون  ﴿إذا عطفت عليه  اِبُئون  ﴿وهذا أقوى في الجواز من  ،﴾الصَّ ن المكنى ال أل ؛﴾الصَّ
  .(4)« قد يقال: اللذون فيرفع في حال ﴾  ۆ ﴿و يتبين فيه الرفع في حال،

(أي : إن عمل  لكن قد يظهر و  في اآلية الكريمة لبنائها، ﴾  ۆ ﴿لم يظهر في  )ِإنَّ
 نصًباو  ، (اللذون )عند رفعها  مع المذكر السالم، فيقال فيهاعلى لغة من أعربها إعراب ج

(قد ظهر فيها عمل و  ،فتكون على ذلك منصوبة )الذين(،جًرا و  خالًفا لياء المتكلم في  )ِإنَّ
  فيما استشهد به الكسائي .)إني( 
(استشهد الفراء على رأيه بالقول بالعطف على محل اسم و   الذي ال يظهر فيه اإلعراب )ِإنَّ

 (5)هي قول الشاعر: و  بعدة شواهد
للللللللللللللللللللا وأنللللللللللللللللللللتم لا فللللللللللللللللللللاعل موا أنا ِ ينلللللللللا فلللللللللي ِ للللللللل ا ِ   وا   ُبغلللللللللاِق ملللللللللا ب 

                                                           

 .311، 1/310( معاني القرآن للفراء 1)

 .1/311فراء ( معاني القرآن لل2)

 .1/311( انظر معاني القرآن للفراء 3)

 .1/311( معاني القرآن للفراء 4)

 .84( سبق تخريجه 5)
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 (1)وقول اآلخر:
لللللللللللِ  يلللللللللللا ل ِمللللللللللليُ   ت ِنلللللللللللي وأ ن   يلللللللللللا ل ي 

 

 ببلللللللللللللللدأ ل للللللللللللللي    ِبللللللللللللللِه أِنللللللللللللللي  
 

 (2)وقوله:
ْأ  ِ ل لللللللل ن  ُلللللللللو ِبم  لللللللا ن خ  ت ِنللللللللي و ُهم  لللللللا ل ي   ي 

 

  ِلللل  ت ل ن  للللا و  للللرن ب ع ُعللللن ا ب ع ع  تَّللللى ي   فُ   
 

(على محل اسم  )أنتم(بعطف   )هما( في و في الثاني، عطف )أنت(و  في األول، )ِإنَّ
 .في كل منهما الثالث على محل اسم )ليت(

 . مبني ال يتغير آخره ﴾  ۆ ﴿و ﴾  ۆ ﴿على  ﴾ٴۇ﴿  عطففكذا 

نصًبا ضعيًفا ألنه يقع على االسم  وكان نصب إنّ  فلما كان اإلعراب عند الفراء واحداً 
يقع على الخبر، حيث  الخبر عنده مرفوع بما كان مرفوًعا به قبل دخول إن، وهو وال 

 المبتدأ الذي أصبح اسم)إّن( .

(فالفراء بما استشهد يجيز العطف كذلك مع غير اسم   كما في البيتين الثاني  )ِإنَّ
تقديره:  ألن ؛وال حجة له فيه» لذا قال عن البيت األخير :و  هو ما رده ابن مالك،و  الثالث،و 

، والجملة حالية واقعة بين اسم (أنت)وهو خبر يا ليتني وأنت معي يا لميس، فحذف )مع(، 
   . (3)«وخبره (ليت)

 .(4) قد حكى عنه ابن مالك الجواز في سائر عوامل الباب بشرط خفاء إعراب االسمو 

الكسائي على رفع المعطوف قبل الخبر قول  ومما يصلح االحتجاج به للفراء و» قال :و 
مع  ،فرفع التوكيد حماًل على معنى االبتداء في المؤكد بعض العرب: إنهم أجمعون ذاهبون،

                                                           

ديوانه ، وليس في ديوانه، ولرؤبة في ملحق 1/484، الدرر 1/325( البيت من الرجز، نسب للعجاج في شرح التصريح 1)
، 445، 7/444، اللباب في علوم الكتاب 359، 4/357، الدر المصون 1/65، وبال نسبة في: ومجالس ثعلب 176

 .2/144،،وهمع الهوامع 1/364.أوضح المسالك 337، 10/19الخزانة 

، 10/337، الخزانة 7/445، اللباب في علوم الكتاب 4/358( البيت من البسيط وهو بال نسبة في الدر المصون 2)
 .1/135حاشية الخضري 

 .2/52( شرح التسهيل 3)

 .3/1289 ، وانظر االرتشاف1/512( انظر شرح الكافية الشافية 4)
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فإن يكون ذلك في المعطوف والمعطوف عليه لتباينهما في أنهما شيء واحد في المعنى، 
 . (1)« حق وأولى المعنى أ

ا من العرب واعلم أن ناسً  »ظاهر قول سيبويه تخطئة هذا النحو في التوجيه حيث قال :و 
نك وزيد ذاهبان؛ وذاك أن مع ناه معنى االبتداء، يغلطون فيقولون: إنهم أجمعون ذاهبون، وا 

وأما قوله  ،على ما ذكرت لك  (2)اول سابق  يئ ا إذا كان فائي  فيرى أنه قال: هم، كما قال: 
بعدما   ﴾ٴۇ﴿ :فعلى التقديم والتأخير، كأنه ابتدأ على قوله ﴾ ٴۇ ﴿عز وجل: 
 .(3)«مضى الخبر

وليس ذلك من سيبويه » لذا رد بقوله و  لم يقبل ابن مالك ما ذكره سيبويه عن العربو 
أجمعون  أراد: أنهم هم ،بمرضي، بل األولى أن يخرج على أن قائل ذاك -رحمه هللا-

ثم حذف  ،)هم( مبتدأ مؤكًدا بـ)أجمعون( مخبًرا عنه بـ)ذاهبون(على أن يكون  ذاهبون،
ا يكون ذلك في وأكثر م، المبتدأ، وبقي توكيده، كما يحذف الموصوف، وتبقى صفته

 .أي: الذين فارقتهم صلة الموصول نحو: قدم الذين فارقت أجمعين،
، فإن المطبوع على العربية -رحمه هللا-نه وهذا غير مرضي م:» قال في موضع آخر و  

كزهير قائل البيت لو جاز غلطه في هذا لم يوثق بشيء من كالمه، بل يجب أن يعتقد 
الصواب في كل ما نطقت به العرب المأمون حدوث لحنهم بتغير الطباع، وسيبويه موافق 

 . (2)«(1)، وهذا حجر ضب خرب(4)على هذا، ولوال ذلك ما ُقِبل نادرًا : )لدن غدوًة( 

                                                           

 .3/1289، االرتشاف 1/376، شفاء العليل 2/51، وانظر شرح التسهيل 515، 1/514( شرح الكافية الشافية 1)

 عجز بيت من الطويل وتمامه :( 2)
اِئيا ئا ، إذا كان  ف  ي  ى ... و ل سابقأ    ِ  ما م ع  ِر ُ  ُمد   ب دا ِلي  أ ني ل س 

، 552، 496، 8/492ألدب وخزانة ا ،512وتخليص الشواهد ص ،278وهو لزهير بن أبي سلمى في ديوانه ص
، 1/65والكتاب  ،7/56، 2/52وشرح المفصل  ،1/282وشرح شواهد المغني  ،6/163، والدرر 104، 102، 9/100
، 2/267والمقاصد النحوية  ،1/96ومغني اللبيب  ،"نمش" 6/160ولسان العرب  ،4/160، 100، 51، 3/29
ولصرمة أو لزهير  ،1/306والكتاب  1/72أبيات سيبويه ولصرمة األنصاري في شرح  ،2/141وهمع الهوامع  ،3/351

 ،52وجواهر األدب ص ،2/347واألشباه والنظائر  ،154وبال نسبة في أسرار العربية ص ،1/191في اإلنصاف 
والكتاب  ،8/69وشرح المفصل  ،424، 2/353والخصائص  ،315، 10/293، 4/135، 1/120وخزانة األدب 

2/155. 

 .2/155( الكتاب 3)

، شرح المفصل 2/244، األصول 3/499وة " على التمييز بعد " لدن " والقياس الجر، انظر :  الكتاب ( بنصب " غد4)
 ..1/713، شرح التصريح 2/982، شرح الكافية الشافية 2/238، شرح التسهيل 3/129
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قد تكون تخطئة سيبويه لما سمعه في هذا عن العرب نابع من أن القياس عند و 
(البصريين يقتضى تأكيد اسم  ال يعقل أن يكون و  ،ب ال بالرفعوالعطف عليه بالنص )ِإنَّ

 مقصوده تخطئة مصدر هام يعتمد عليه في آرائه في بناء القواعد .

فقد سمع البصريون عن العرب كثيًرا، ولكنهم لم يقبلوا كل ما سمعوا، ولم يعتمدوا كل 
ما روى لهم، ولم تقم قواعدهم على الرواية العابرة، بل أرادوا للشواهد أن تكون متواترة أو 

لذا و  ريبة فال يعتمدون إال على الشواهد الموثوق بها الكثيرة الدوران على ألسنة العرب،ق
إن مذهب البصريين إنما رجح؛ ألنه نشأ على مالحظة :» قال صاحب نشأة النحو 

 أمور ثالثة ال يراها الكوفيون:

 فال يصيرون إليه إال إذا أعوزتهم الحاجة، ،أنهم يؤثرون السماع على القياس -1
وحملهم على هذا سهولة اتصالهم بجمهرة العرب، ولكثرتهم حولهم قد تعصبوا في 

فال يحملونها إال عن موثوق بفطرته، أما الكوفيون فعلى عكسهم فضلوا  ،رواياتهم
القياس على السماع في كثير من مسائلهم لتنائيهم عن خلص العرب، ولذا تساهلوا في 

 لبصريون سالمتهم.رواياتهم فتلقوها عن أعراب ال يرى ا

بخالف  ،أنهم احتاطوا في أقيستهم فلم يدونوها إال بعد توافر أسباب االطمئنان عليها -2
تفقوا على أن البصريين أصح ا»من قيودهم، ولذا يقول السيوطي:  الكوفيين الذين تفككوا

 . (3)«ألنهم ال يلتفتون إلى كل مسموع وال يقيسون على الشاذ ؛اقياسً 

أما ا، أنهم ال يعولون على القياس النظري عند انعدام الشاهد إال فيما ندر جدً  -3
  .(4)« الكوفيون فطالما جنحوا إليه

                                                                                                                                                                          

، 1/67، الكتاب 196ظر الجمل ( بجر " خرب" وحقه الرفع ألنه وصف للجحر ال للضب، ولكنه جر على الجوار، ان1)
 .1/162، االقتراح 3/308،  شرح التسهيل 1/211، شرح المفصل 2/18، 1/193، الخصائص 436

 .2/52( شرح التسهيل 2)

 .156أصول النحو للسيوطي ( االقتراح في 3)

 .165،166( نشأة النحو4)
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إقدام عظيم على كتاب هللا وذلك أنهم » الفراء بأنه و  كما رد الزجاج ما ذهب إليه الكسائي
(صب زعموا أن ن (ألن  ؛ألنها إنما تغير االسم وال تغير الخبر، وهذا غلط ؛ضعيف )ِإنَّ  )ِإنَّ

ألن كل منصوب  ؛عملت عملين النصب، والرفع، وليس في العربية ناصب ليس معه مرفوع
مشبه بالمفعول، والمفعول ال يكون بغير فاعل إال فيما لم يسم فاعله، وكيف يكون نصب 

)  ،)1(چ   ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  چنحو قوله: الظروف فتنصب ما بعدها، وهي تتخطى ضعيًفا  )ِإنَّ
(ونصًب    . (2)«من أقوى المنصوبات )ِإنَّ

الفراء من العطف على موضع االبتداء و  بينما أجاز ابن جني ما ذهب إليه الكسائي
(مع (ن عطفت على اسم فإ »حيث قال :، مع بقية أخواتها وعم جوازه، (لكنّ )و )ِإنَّ  )ِإنَّ
إن  :تقول ،والرفع على موضع االبتداء ،بعد خبرهما جاز لك النصب على اللفظ )لكّن(و

ن شئت قلت، لقائم وعمًرازيدا ً  ن شئت  ،جعفًرا منطلق وبشًرا لكنّ : وكذلك  ،وعمرو :وا  وا 
 ،لزوال معنى االبتداء ؛ى االبتداء مع بقية أخواتهاوال يجوز العطف على معن ،وبشر :قلت
(ـب (ال)ه وتشب      . (3) «)ِإنَّ

(إال أن تشبيهها بـ دون الخبر،  أحدهما: أن )ال( تعمل في االسم»دود بوجهين : مر  )ِإنَّ
(بخالف  ،نففيكون المعطوف كالمستأ  .)ِإنَّ

فيحمل  ،فهما في موضع رفع ،فجعال كالشيء الواحد والثاني: أن )ال( واسمها ركبا
 :(4)وشاهده قول الشاعر ،كما تحمل الصفة على ذلك ،المعطوف على موضعهما

 ..............   (5)«وحبُ ص  م   انِ د  ل  الوِ  ن  مِ  م     رِ ول ك. 

                                                           

 .22( سورة المائدة آية 1)

 .193، 2/192( معاني القرآن وا عرابه للزجاج 2)

 .43( اللمع في العربية 3)

 ( عجز بيت من البسيط  وتمامه : 4)
 ول كر م من الولدان مصبوح  إذا الل اح غد  مل ى أصرتها  

، واللقاح جمع" اللقوح، األصرة : جمع " الصرار" وهو خيط يشد به ضرع الناقة كيال 294ي ديوانه هو لحاتم الطائي فو 
، شرح 1/262، شرح المفصل 1/573يرضعها ولدها،و الصبوح : شراب الصباح،  وهو له في شرح أبيات سيبويه 

، 1307ح  أشعار الهذليين  ، وألبي ذؤيب في ملحق شر 2/24، حاشية الصبان 2/25، شرح ابن عقيل 2/57التسهيل 
، 2/299، وبال نسبة في الكتاب 369، 368، ولرجل من بني النبيت في المقاصد النحوية 205شرح شواهد اإليضاح 

  .1/499، اللمحة في شرح الملحة 1/265، شرح المفصل 1/346، التبيين 1/385، األصول 4/370المقتضب 

 .1/346( التبيين 5)
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، حيث عطفت جملة المبتدأ رأي سيبويه عاطفة جملة على جملة الواو علىو 
اِبُئون  ﴿ (خبره المحذوف، على جملة و  ﴾الصَّ  خبرها، أما على رأي الفراء،و  اسمهاو  )ِإنَّ
عاطفة لمفرد على مفرد، أي قد عطفت المفرد" فغيره و  نه الفراءالكسائي فيما نقل عو 

(الصابئون " على موضع اسم    . )ِإنَّ
 .الفارسي سيبويهو  ابن السراجو  المبردو  وافق األخفشو 

اِبِئين   ﴿وقال في موضع آخر  ﴾ۋ  ٴۇ ﴿أما األخفش فقال :    ،﴾ والصَّ
(والنصب القياس على العطف على ما بعد   :كأن قوله :هذه فرفعها على وجهينما فأ ،)ِإنَّ

، إن زيًدا منطلق؛ ألن قوله: ألنه كالم مبتدأ ؛في موضع رفع في المعنى چۆ  ۆ  ۇ چ
(من غير أن يكون فيه  وزيد منطلق، ا ذا عطفت عليه شيئً فإن شئت إ في المعنى سواء، )ِإنَّ

  . (1)«وإن زيًدا منطلق وعمر جعلته على المعنى، كما قلت: 

(وأحد وجهي الرفع وهو األجود منهما أن تحمله على موضع »قال المبرد : و  ألن  ؛)ِإنَّ
(ومثل  ،منطلقٌ  زيدٌ  :ا منطلق فمعناهإن زيدً  :فإذا قلت ،موضعها االبتداء في هذا الباب  )ِإنَّ

 (2)« .الثقيلة  (لكنّ )

(واعلم: أنك إذا عطفت اسًما على » بقوله :  هو ما صرح به ابن السراجو   وما  )ِإنَّ
(عملت فيه من اسم وخبر فلك أن تنصبه على اإلشراك بينه وبين ما عملت فيه  ولك أن  )ِإنَّ

(موضع -يعني  ، تحمله على االبتداء،ترفع  ؛فتقول: إن زيًدا منطلق وعمًرا وعمرو - )ِإنَّ
   ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  چقال هللا تعالى:  ًدا منطلق، زيد منطلق،ألن معنى: إن زي

، إال أن تأتي وذلك ضعيف ،ك أن تحمله على االسم المضمر في )منطلق(ول ،(3)چچ
ن شئت حملت الكالم على  ، فتقول: إن زيًدا منطلق هو وعمرو،توكيًدا للمضمر ـ)هو(ب وا 

 . (4)«فقلت: إن زيًدا منطلق وعمًرا ظريف ،األول

                                                           

 .1/285آن لألخفش ( معاني القر 1)

 .4/111( المقتضب 2)

 . 3( سورة التوبة اآلية 3)

 .1/240( األصول 4)
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اِبُئون  ﴿و كذا ظاهر كالم الفارسي يفيد أنه يقول بأن  مبتدأ على نية التأخير، فهو  ﴾الصَّ
(معطوف على محل  على أن  ﴾ٴۇ﴿ :تقدير قوله تعالى» حيث قال:  مع اسمها، )ِإنَّ

ن، أي )الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى من آمن باهلل واليوم اآلخر( كلهم كذا والصابئو 
والصابئون من آمن منهم فله كذا، فحذف خبرهم لموافقة خبرهم خبر من تقدم، كقولك: إن 

وعمرو، إذا أردت: وعمرو منطلق، فحذفت خبره الشتراكه مع األول في الخبر  زيًدا منطلقٌ 
(وحمل )عمرو( على موضع   :(1)، كما حمل )الصابئون( عليه، ومثل هذا قوله)ِإنَّ

  .................................. 
 

  للللللللللل لللللللللللا ل غ ِر    ف لللللللللللِاناي ِوقيَّلللللللللللاِر ِبه 
 

وحمله على موضع  ،التأخير (قيارـ)فيمن رفع، كأنه قال: فإني بها لغريب وقيار، فنوى ب
)   . (2)«، وما عمل عليه، فعلى هذا تقدير اآلية)ِإنَّ

إنك  :من وافقه بأن قالوا: الدليل على أن ذلك ال يجوز أنك إذا قلتو  قد استدل سيبويهو 
 في خبر مرفوًعا باالبتداء، ووجب أن يكون عاماًل  ون )زيد(وجب أن يك قائمان، وزيدٌ 
(وتكون  )زيد( إنه : د اجتمعا في لفظ واحد؛ فلو قلنا، وق(الكاف)عاملة في خبر  )ِإنَّ
ل في اسم واحد عامالن، ألدى ذلك إلى أن يعم فيه العطف قبل تمام الخبر يجوز

 .وذلك محال
 أما احتجاج الكوفيين فكما نقل عنهم األنباري قد احتجوا بـ :

 .چ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چالنقل مستشهدين باآلية الكريمة :  -1
 وبما جاء عن العرب: إنك وزيد ذاهبان .

لعطف على موضع اسم )ال( النافية للجنس قبل تمام القياس مستدلين بجواز ا -2
( ألنها بمنزلتها ، الخبر، في نحو : ال رجَل وامرأٌة أفضُل منك ، فكذلك مع )إنّ 

  .(3)من باب حمل الشيء على ضده كما يحملونه على نظيره 

                                                           

 . 86( سبق تخريجه1)

 .1/298 ( التعليقة2)

ابن  ،شرح1/496،اللمحة1/322،شرح التصريح1/360،526،شرح الكافية الشافية 1/151( انظر اإلنصاف 3)
 .2/19، حاشية الصبان2/20عقيل
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اِبُئون  ﴿قيل : إن و  : الرأي الخام  (في موضع نصب بالعطف على اسم  ﴾الصَّ  )ِإنَّ
الجمع بالواو على كل و  ،لكنه أتى على لغة الذين يجعلون التثنية باأللف على كل حالو 

 .حال
المثنى األلف زمون أي أن هذه القراءة قد جاءت على لغة بعض قبائل العرب الذين يل 
وهى لغة ليست بالقليلة وال النادرة فهي لغة عدد كبير من  جميع أحواله رفًعا ونصًبا وجًرا، في

 كنانة وبني العنبر وبنيو  الحارث بن كعب بنيلعربية فقد نسبت تلك اللغة إلى: القبائل ا
  (1)عذرة.و  فزارةو  خثعم وهمدانو  زبيدو  الهجيم وبطون من ربيعة وبكر بن وائل

 .هذه اللغة ما يؤيدها ويثبتها من القرآن الكريم والحديث وكالم العرب شعًرا ونثًراول 
قراءة سبعية متواترة قرأ بها أربعة من  نتحدث عنها وهي فمن القرآن الكريم القراءة التي

 .(2)القراء السبعة
ْأ  )ومن الحديث قول رسول هللا  ل   .(3) (ل ِوت ر اِن في ل ي 

يجعلون  لغة بني الحارث بن كعب:» النثر ما نقله الفراء عنهم بقوله :و  من الشعرو 
يريد بني ، رجل من األسد عنهم ، وأنشدنياالثنين في رفعهما ونصبهما وخفضهما باأللف

 (4)الحارث:
لللللر ن  ل لللللو  ي  اِ  و  لللللف   ف للللل  ط ر    ِإط لللللر ا   ال  

 

 ا للللللمَّم  للللللفا  ل ص  َُ ال   للللللا ا ِلن اب  للللللاغ   م س 
 

                                                           

،إعراب 3/362، معانى القرآن وا عرابه للزجاج 2/183( انظر نسبة هذه اللغة إلى تلك القبائل في : معانى القرآن للفراء 1)
، 2/123،الكشاف 2/36،إعراب القراءات السبع وعللها البن خالويه145،الحجة البن خالويه - 3/45القرآن للنحاس 

، ارتشاف الضرب 1/66، شرح التسهيل 1/71الشافية البن مالك  ،شرح الكافية3/128شرح ابن يعيش على المفصل 
 .635، التذكرة ألبى حيان 7/349،البحر المحيط 76، شذور الذهب 11/85،المحرر الوجيز 1/558

 .2/541انظر البحر المحيط( 2)

 . 26/223في مسنده  ، وأحمد 592 /1، والترمذي  في سننه 67 /2(أخرجه أبو داود في سننه 3)

وسكت عن الكالم. الشجاع: الحية ، اللغة: أطرق: نكس رأسه 34( البيت من الطويل، البيت للمتلمس في ديوانه 4)
 العظيمة. المساغ: المكان السهل، وهو اسم مكان من "ساغ" إذا دخل ونفذ. صمم: عض.

،إعراب القرآن 2/704، سر الصناعة 3/451، مقاييس اللغة 3/362وهو للمتلمس في : معاني القرآن وا عرابه للزجاج  
، مفاتيح الغيب 1/19،شرح الكافية الشافية 1/63التسهيل  ، شرح2/355، شرح ابن يعيش على المفصل 3/45للنحاس 

، في 217،221، 89، والمؤتلف والمختلف 7/487، وخزانة األدب 4/263والحيوان   3/165، زاد المسير 22/66
 . 2/704، وسر صناعة اإلعراب 757جمهرة اللغة 
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لرجل عنهم: هذا خط يدا أخي وحكى هذا ا ،قال: وما رأيت أفصح من هذا األسدي
 . (1)«بعينه

 . (2) نهم يقولون:) ضربته بين أذناه(أومن ذلك ما ذكره الزجاج عن أصحاب هذه اللغة 

اِبُئون  ﴿أن النون في  : الرأي الساد   اإلعراب ال الواو. حرفهي  ﴾الصَّ
 . (3)«قيل : إن النون هو حرف اإلعراب ال الواوو  »بقوله : بال نسبة  ذكره الهمذاني 

 . (4)«عل النون حرف اإلعرابوالقول السابع: أن يج» نقله العكبري بقوله: 

اِبُئون  ﴿الثامن: أن عالمة النصب في » كما نقله السمين الحلبي فقال :  حة فت ﴾الصَّ
 .  (5)« ()عربون و )الزيتون(في  النون، والنون حرف اإلعراب، كهي

منهم المبرد و  بعض النحاة،جعل إعراب جمع المذكر السالم في نونه قد أجازه و 
 .والزمخشري 

ن لم يكن الوجه عندهو  - أما المبرد فأجازه  ومن لم يقل هذا، وقال:» حيث قال : ، -ا 
نه يفعل مثل هذا فإ ،فاعلم النون، وقال: هذه سنونٌ  كما ترى، وجعل اإلعراب في (6)ني  رَ س  نَّ قِ 
فاعلم، كما قال  نٌ كما تقول: هؤالء مسلمي المؤنث إذا كان واحًدا، ويجيزه في الجمع،ب

 (7)الشاعر:

                                                           

 .2/184( معاني القرآن للفراء 1)

 .2/362( انظر معاني القرآن وا عرابه للزجاج 2)

 .2/64( الفريد 3)

 .1/451( التبيان 4)

 . 1/361( الدر المصون 5)

 .  5/118، االلسان  4/404( قنسرين : بلد بالشام ، انظر معجم البلدان 6)

، وتذكرة، النحاة 74، وتخليص الشواهد2/81، الكامل 156( البيت من الوافر وهو لسحيم بن وثيل في إصالح المنطق7)
، وسر 1/140، والدرر 236، المفصل 1/102ة البصرية ، والحماس68، 67، 65، 62، 8/61، وخزانة األدب 480

، 8/99، 3/513، ولسان العرب 41،،وشرح ابن عقيل 79، 1/76، وشرح التصريح 2/627صناعة اإلعراب 
، وبال 1/86،  ولجرير في شرح التسهيل 1/381،منتهى الطلب في أشعار العرب 1/191والمقاصد النحوية  14/255

، شرح الرضي على الكافية 3/229، شرح المفصل 2/273،مقاييس اللغة 4/37 ،3/332نسبة في: والمقتضب 
، أوضح 1/170، درج التفسير 2/237، فتح القدير 199، اللمحة 1/353، الدر المصون 4/58، العقد الفريد 3/383

ر واألشباه والنظائ 1/49، وهمع الهوامع 133، 1/130، حاشية الصبان1/68، شرح ابن عقيل 1/82المسالك 
 . 39، 1/38، وشرح األشموني 155، وجواهر األدب7/248
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للللللللللل ِرن ال   لللللللللللد  لللللللللللاذ ا ي  م  لللللللللللمِ  اءُ ر  ع  و   ىنِا
 

   للللل د  ق لللللو للللل  ُ    او  ف   (1)«ني  ِعلللللب  ر  األ    دَّ   
 

 ،(3)(نُ ي  رِ ب  يَ )فاعلم و، (2) (نٌ ي  لِ س  غِ ) ،فاعلم (مسلمينٌ ) :ومثل قولك»قال في موضع آخر : و 
َري ن)و أال ترى أنه يجوز فيه  والوجه اآلخر يجوز، ،واألجود ما ذكرت لك ،ونحو ذلك (،ِقنَّس 

فاعلم وليس  هذه عشرينُ ، فيصير إعرابه في آخره فتقول: يه مجرى الواحدوهو جمع أن تجر 
 :قال ،بالوجه لي هذا

لللللللللللى لللللللللللع ر اُء ِمنِا ِرن ال   لللللللللللد  لللللللللللاذ ا ي  م   و 
 

 ِعلللللللللي ن ب  لللللللللدَّ األ  ر  لللللللللاو   ُ     ق لللللللللد  ف   و 
 

   .(4)« الختالف الجمع وأن إعرابه كإعراب الواحد ؛وجاز ذلك
وقد يجعل إعراب ما يجمع بالواو والنون في »كما أجازه الزمخشري على اإلطالق فقال : 

 :(5)أتت عليه سنين. وقال:قالوا  ،وأكثر ما يجيء ذلك في الشعر، ويلزم الياء إذ ذاك ،النون 
لللللللللدأ فلللللللللان ِسلللللللللِنين ه دعلللللللللاني  ملللللللللن ن ف 

 

 لللللللعلللللللبن  بنلللللللا ِ للللللليبا و  ل دان  ن  ب  يَّ     ا ُملللللللر 
 

 وقال سحيم:
لللللللللللى لللللللللللع ر اُء ِمنِا ِرن ال   لللللللللللد  لللللللللللاذ ا ي  م   و 

 

 ِعلللللي ن ب  لللللدَّ األ  ر  لللللاو   ُ     ق لللللد  ف   (6)«و 
 

 عضين :جمع المذكر السالم من نحوبينما نقلها الفراء عن بعض العرب، فيما جمع ك
عضون  :رفعها ،عضة (:العضين)وواحدة » سنين، مع الياء وحدها، حيث قال : و 

ء على كل حال ويعرب نونها ومن العرب من يجعلها باليا : عضين،ونصبها وخفضها
أنشدني  تميم وعامر،وهي كثيرة في أسد و ، ومررت بعضينك وسنينك، كعضينُ فيقول: 

 :بعض بني عامر
للللللللدأ فللللللللان ِسللللللللِنين ه دعللللللللاني   مللللللللن ن ف 

 

 دا ن ن ا ُملللللر  للللليَّب   (7)«لعلللللبن  بنلللللا ِ للللليبا و   
 

                                                           

  3/332( المقتضب 1)

 .11/495( كل جرح غسلته فهو غسلين ، وقي لهو طعام أهل النار ،انظر اللسان2)

 .2/856،5/2708( اسم موضع ،أو موضع ذو رمل ، انظر الصحاح 3)

 .4/37( المقتضب 4)

 ( البيت من الطويل، والمرد : جمع )األمرد( وهو الذي لم تنبت لحيته .5)
، وبال نسبة 8/58،59،61، الخزانة1/77،شرح التصريح 5/11،12للصمة بن عبد هللا القشيري في : شرح المفصل وهو  

 .1/57، أوضح المسالك 157، جواهر األدب 1/194، شرح الكافي الشافية 177،320في : مجالس ثعلب 

 .1/236( المفصل في صنعة اإلعراب للزمخشري 6)

 . 2/92( معاني القرآن للفراء 7)
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إنما جاز ذلك في هذا المنقوص الذي » و العلة فيما ذهب إليه هؤالء كما رأى الفراء أنه 
إذ جاءت الواو  (فعول)مه، فلما جمعوه بالنون توهموا أنه فنقصت ال ،كان على ثالثة أحرف

وهي واو جماع، فوقعت في موضع الناقص، فتوهموا أنها الواو األصلية وأن الحرف على 
 (1)«.وما أشبهه (المسلمين)و (الصالحين)أال ترى أنهم ال يقولون ذلك في  (،فعول)

 (2) اسًما واحًدا. (السنين)لك فيمن يجعل بينما رأى ثعلب أن ذ
 بمعاملة الجمع معاملة المفرد، فتظهر عالمات اإلعراب حينئذ على النون . :أي
اعلم أن هذه النون إذا »مع الياء وحدها، فقال : و  كذا أجازه الفارسي فيما أجازه الفراء،و 

كلمة، فلم تحذف في اإلضافة كما كانت تحذف من جعلت حرف اإلعراب صارت ثابتة في ال
نحو ذلك من النونات التي و  ،(5) و)رعشن( (4) (نو)ضيف (3) )فرسن(قبل، كما ال تحذف نون 

ن كانت زائدة،و  تكون حرف إعراب، ال يكون الواو ؛ ألن و  يكون حرف اللين قبلها الياء،و  ا 
 (6)«الواو تدل على إعراب بعينه، فلم يجز ثبات إعرابين في الكلمة

ملة لشبهة وعومل هذا النوع بهذه المعا»ابن مالك معلاًل بقوله :و  ،(7)افقه ابن يعيش وو 
 . (8)« بجمع التكسير؛ ألن تغييره أكثر من سالمته

اِبُئون  ﴿ هذا الوجه ال يصلح في هذا الموضع فيو  لكونها بالواو، فال يمكن أن  ﴾الصَّ
الواو تدل على إعراب بعينه، فلم يجز ثبات  »تثبت الواو بكون عالمات اإلعراب على النون 

   . (9)«ين في الكلمة إعراب
علي إنما أجاز فأبو فإن قيل: » و ظاهر قول العكبري موافقته هذا الرأي، حيث قال : 

  . (10)«ذلك مع الياء ال مع الواو، قيل: قد أجازه غيره والقياس ال يدفعه

                                                           

 .2/93( معاني القرآن للفراء 1)

 .1/33( انظر مجالس ثعلب 2)

 ( الفرسن من البعير : بمنزلة الحافر من الدابة.3)

 ( الضيفن : الطفيلي، وهو الذي يجيء مع الضيف.4)

 ( الرعشن : المرتعش.5)

 .159( كتاب الشعر 6)

 .3/226( شرح ابن يعيش على المفصل 7)

 . 1/192( شرح الكافية الشافية 8)

 .159( كتاب الشعر 9)

 .1/452( التبيان 10)
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لسالم في نونه ال يحفظ إال في بينما ذهب أبو حيان إلى أن جعل إعراب جمع المذكر ا
  (1)الشعر .

اِبُئون  ﴿إال أن ذلك التوجيه في إعراب   .أفسده كثير من النحاةو  قد ضعفه ﴾الصَّ
وكأن شبهة هذا القائل على ضعفها أنه رأى األلف عالمة » السمين الحلبي: حيث قال 

ائبًة رفًعا ونصًبا وجًرا، وكذا الواو هي عالمة رفع رفع المثنى، وقد جعلت في هذه اللغة ن
   .(2)«المجموع سالمًة، فيبقى في حالة النصب والجر كما بقيت األلف، وهذا ضعيف بل فاسد

لغة بلحرث، وغيرهم  »كما أفسده الشهاب في حاشيته على تفسير البيضاوي معلاًل بأن
وأعربوه بحركات  ،رأيت الزيدان ومررت بالزيدان :نحو ،باأللف االذين جعلوا المثنى دائمً 

فألزمه الواو كما ألزم المثنى  ،وهذا القائل قاس الجمع عليه ،إنما هي في المثنى ،مقدرة
 .(3)«فيعرب بحركات مقدرة، ومثله ال يجري فيه القياس، وال ينبغي تخريج القرآن عليه ،األلف

 (4)كما استبعده الزركشي في البرهان .

(أن لم يذكره الهمذاني، وهو  : السابلالرأي  (، وعلى هذا حرف جواب بمعنى )نعم )ِإنَّ
اِبُئون  ﴿القول يرتفع   ؛ ألنه معطوف على مرفوع.باالبتداء ﴾الصَّ
(وفي وقوع  (الف بين النحويين، ومجيئ ( خبمعنى )نعم )ِإنَّ وارد وله  (نعم)بمعنى  )ِإنَّ

 .ما يؤيده من كالم العرب
ذا وصلت قلت ،وأما قول العرب في الجواب إنه، فهو بمنزلة أجل» قال سيبويه : إن  :وا 

 (5)قال الشاعر: (أجل)يا فتى، وهي التي بمنزلة 

                                                           

 .1/568( انظر ارتشاف الضرب 1)

 4/359( الدر المصون 2)

 .3/266اوي ( حاشية الشهاب على تفسير البيض3)

 1/222( البرهان في علوم القرآن : 4)

، والعواذل: جمع عاذل وعاذلة، وهم اللوام. الصبوح: 66يوانه( البيت من الكامل البيتان لعبيد هللا بن قيس الرقيات في د5)
 شراب الصباح.

، فتح القدير 4/431، شرح الرضي على الكافية 2/65، أمالي ابن الشجري 3/45وهو له في : إعراب القرآن للنحاس  
أبيات سيبويه  ، وشرح216، 11/213، وخزانة األدب 12/191، البيان والتبيين 16/252، التحرير والتنوير 2/62
، معاني القرآن وا عرابه 158، وبال نسبة : جمل الخليل 13/31، ولسان العرب 1/126، وشرح شواهد المغني 2/375

، شرح 397، المفصل في صنعة اإلعراب 2/383، األصول 1/243، الحجة في القراءات السبع 3/363للزجاج 
، وجمهرة 354، أمالي ابن الحاجب 57، 5/55، 4/556، 2/32، شرح التسهيل 263، نتائج الفكر 2/358المفصل 
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للللللللل لللللللللُبوب كَّ  ر  الع لللللللللو اِذُل ف لللللللللي الصَّ
 

 لللللللللللللللللللللله ِنللللللللللللللللللللللي و أ ُلوُمُهنَّ ن  ُلم   ِح ي 
 

للللللللللل للللللللللل ن  وي ُ ل  للللللللللل د  ق للللللللللل  ِ ي      الع 
 

   ِ   لللللللل ُ ف      ر  ِبللللللللك   د  ق للللللللو للللللللإِ   ُ ل   (1)هنَّ
 

(جعل وأقول: إن بعض النحويين » :  قال ابن الشجري في تخريج البيتو  هذا  في )ِإنَّ
((، وجعل الهاء للسكت، ومثله في استعمال نعم)البيت بمعنى  قول  (نعم)بمعنى  )ِإنَّ

 (2)اآلخر:
ُربَّملللللللللا لللللللللُ  إ نَّ و  ر    ف ُ ل  لللللللللد   ق لللللللللاُلوا غ 

 

   لللل  الغ للللاِدر لللف ى الغ ِلي  لللى و    لللال  الُمن   (3)«ن 
 

(وقد تستعمل » قال ابن يعيش :و  نى )أجل(، فتقول في جواب من في الجواب بمع )ِإنَّ
بها لبيان الحركة، وليست  أتي ،اء للسكتقال: أجاءك زيد: إنه، أي: نعم قد جاءني، واله

  .(4)«ضميًرا
( ية لمجيءومن الشواهد النثر  رضى هللا  -هللا بن الزبير قول عبد»  : (نعم)بمعنى  )ِإنَّ

ولعن  ،نعم لعن هللا ناقة حملتني إليك، فقال له: إنَّ وراكبها، أي: : لهلمن قال - عنه
  .  (5)«راكبها

(كل هذا الشواهد تثبت أن  الشواهد على » مالك :حتى قال ابن  (نعم)تأتى بمعنى  )ِإنَّ
(كون    . (6)«مؤيدها ظاهر ودافعها مكابر (نعم)بمعنى  )ِإنَّ

 (7)و أنشد في ذلك : قول حسان بن ثابت : 
للللللل م  ُللللللللون  أ ع  لللللللاي ُ و  ُربَّم  لللللللُ  ِإنَّ و   ى، ُقل 

 

 للللللي ِمللللللن  ف ت للللللى ل ب ِصللللللي ر نِا اِ   أ ُكللللللوُن و 
 

                                                                                                                                                                          

، وسر صناعة اإلعراب 444، 124، 119، ورصف المباني 348، وجواهر األدب 399، والجنى الداني61اللغة
، 8/65،اللباب في علوم الكتاب 4/255، الدر المصون 1/122، مفتاح العلوم 3/98، ولسان العرب 516، 2/492

 .3/165زاد المسير 

 .2/151( الكتاب 1)

، الخزانة 3/44، إعراب القرآن للنحاس 65، 2/44( البيت من :الكامل وهو بال نسة في : أمالي ابن الشجري 2)
 .13/189، جامع البيان للطبري 11/218قرآن للقرطبي ، الجامع ألحكام ال11/215

 .2/65( أمالي ابن الشجري 3)

 .4/556( شرح ابن يعيش على المفصل 4)

، رصف المبانى 50، مغنى اللبيب 2/33، شرح التسهيل 11/84. المحرر الوجيز 146( انظر الحجة ألبن خالوية5)
 .1/510، الهمع 131

 .2/33( شرح التسهيل 6)

  1/357( البيت من الطويل، نسب لحسان بن ثابت، وليس في ديوانه، ونسب البن األعرابي في البيان والتبيين 7)
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 (1)قول آخر : و 
اءِ  ُمِ لللللل ِا ِ للللللف  لللللل   ِ للللللع ري ه للللللل  ِلل   ل ي 

 

 للللللللاء للللللللو ن ُ للللللللبِاِهنَّ ِإنَّ اللِا    ِمللللللللن  ف 
 

ع، وعلى رأسهم أبو حيان، حيث قد ضعف النحاة القول بهذا الوجه في هذا الموضو 
(ألن ثبوت  ؛وهذا ضعيف» :قال ه خالف بين النحويين، وعلى تقدير في (نعم)بمعنى  )ِإنَّ

ثبوت ذلك من لسان العرب فتحتاج إلى شيء يتقدمها يكون تصديًقا له، وال تجيء ابتدائية 
   .(2)«لكالم سابق أول الكالم من غير أن تكون جواًبا

ا له، جوابً  ألنها لم يتقدمها شيء تكون  ؛ال يصح» في حاشية الشهاب عن هذا المعنى : و 
 . (3)«ال تقع في ابتداء الكالم على الصحيح، والجواب بأن ثمة سؤااًل مقدًرا بعيد ركيك (نعم)و

   .(4)« وهذا ضعيف، وبابه الشعر» في غرائب التفسير :و 

اِبِئين   ﴿ (5)راءة النصبقد نقل الهمذاني قو  (بالنصب عطًفا على اسم  »﴾ والصَّ ال و  ،)ِإنَّ
 .   (6)«   -رضي هللا عنه -اإلمام مصحف عثمان ألجل مخالفة  ؛تجوز القراءة به

ذا كانت هذه القراءة بالواو و  اِبُئون  ﴿ا  تخالف إذا كان قد أمكن  لمَ و  ال تتبع فلمً  ﴾الصَّ
كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، » :  تخريجها على كل تلك الوجوه، فكما ذكر في النشر

ة ولو احتمااًل وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي ال ووافقت أحد المصاحف العثماني
يجوز ردها وال يحل إنكارها، بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على 
الناس قبولها، سواء كانت عن األئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من األئمة 

ثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، المقبولين، ومتى اختل ركن من هذه األركان الثال
سواء كانت عن السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من 

   .(7)«السلف والخلف
                                                           

، 1/458، الفوائد الضيائية 2/33، شرح التسهيل 3/45( البيت من الخفيف، وهو بال نسبة في إعراب القرآن للنحاس 1)
 .11/218القرآن  ، الجامع ألحكام3/373فتح القدير 

 .3/541( البحر المحيط 2)

 . 3/266( حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي 3)

 . 1/335( غرائب التفسير وعجائب التأويل 4)

،  1/217( قرأ بها ابن كثير وابن محيصن وسعيد بن جبير وعثمان وأبّي وعائشة والجحدري ، انظر : المحتسب 5)
 .3/541، البحر المحيط2/31، إعراب القرآن للنحاس 2/374الكشاف 

 .2/65( الفريد 6)

 .1/9( النشر في القراءات العشر 7)
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في و  بل إنها لو كانت قراءة شاذة لجاز االحتجاج بها، فما بالنا إذا كانت غير ذلك
 .نيالمصحف العثما

إذا لم  ،وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة في العربية»يقول السيوطي : 
ن لم ي ،بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف بعينه ،تخالف قياًسا معلوًما جز وا 

وال  لفته القياس في ذلك الوارد بعينه،كما يحتج بالمجمع على وروده ومخا القياس عليه،
وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة الشاذة ال أعلم فيه ، ويأبى ، حو: استحوذن ،يقاس علي

ن  ا بين النحاة،خالفً     . (1)«اختلف في االحتجاج بها في الفقهوا 
ن كان وجيًها، فاألوجه منه ما ذهب و  كل منها، فرأي سيبويه حجةو  بعد عرض اآلراءو   ا 

الصحيح أنه ال ينبغي أن تحمل اآلية على ذلك ما أمكن حملها » ر من أنإليه ابن عصفو 
(على ما هو أحسن منه، وقد يتصور ذلك بأن يكون خبر  (محذوًفا ويكون اسم  )ِإنَّ  ﴿ )ِإنَّ

  ۈ  ۈ ﴿كأنه قال: إن الذين آمنوا لهم أجرهم عند ربهم، ويكون قوله:  ﴾ۆ  ۆ

، جملة في موضع (2)آمن منهم() من وقوله:  ،، معطوفات عليه ﴾   ۋ  ٴۇ
(ألنه ليس فيه أكثر من حذف خبر  ؛وهذا الوجه حسن جًدا ،الخبر  .(3)« لفهم المعنى  )ِإنَّ

منهم سيبويه و  هب إليه اآلخرون رد ما ذو  التنوير،و  رجحه صاحب التحريرو  كما اختاره
  . (4)« ألن ذلك يفضي إلى اختالف المتعاطفات في الحكم وتشتيتها»

من آمن منهم، وجملة  :وتكون )من( موصولًة، والرابط للجملة بالتي قبلها محذوًفا، أي
ألن الموصول شبيه  ؛خبًرا عن )من( الموصولة، واقترانها بالفاء ﴾ ى   ې  ې﴿

 .بالشرط
اِبُئون  ﴿مما ال شك فيه أن ورود الترتيب على هذا النحو في اآلية الكريمة بتقديم و    ﴾الصَّ
ارن  ﴿سر يخالف ما جاء بتقديم ل ﴾ۋ ﴿ على اِبِئين  ﴿على  ﴾النَّص  في آية   ﴾الصَّ

فظ ن هذا اللفمما يجب أن يوقن به أ» التنوير : و  لذا قال صاحب التحريرو  سورة البقرة،
صلى هللا عليه وسلم، وكذلك تلقاه المسلمون منه وقرؤوه،  كذلك نزل، وكذلك نطق به النبي

                                                           

 .1/71( االقتراح في أصول النحو 1)

 كما  ورد في اآلية الكريمة .  چ    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ چ(  الصواب 2)

 .1/282( شرح ابن عصفور على الجمل 3)

 .270، 6/269( التحرير والتنوير 4)
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لص، فكان لنا أصاًل نتعرف منه أسلوًبا من أساليب وكتب في المصاحف، وهم عرب خُ 
ن كان استعمااًل غير شائع ،استعمال العرب في العطف لكنه من الفصاحة واإليجاز  ،وا 

(بحرف كدؤ أن من الشائع في الكالم أنه إذا أتي بكالم م بمكان، وذلك (وأتي باسم  )ِإنَّ  )ِإنَّ
جيء بالمعطوف  ،غريب في ذلك الحكم وأريد أن يعطفوا على اسمها معطوًفا هو ،وخبرها

عطف الجمل ال عطف المفردات، فيقدر السامع  ليدلوا بذلك على أنهم أرادوا ؛الغريب مرفوًعا
إنما كان الغالب في كالم العرب أن يؤتى باالسم  ياق الكالم. ...قدره بحسب سخبًرا ي

ر أنه ينافي للناظالمقصود به هذا الحكم مؤخًرا، فأما تقديمه كما في هذه اآلية فقد يتراءى 
المقصد الذي ألجله خولف حكم إعرابه، ولكن هذا أيًضا استعمال عزيز، وهو أن يجمع بين 

والتنبيه على تعجيل  ،ى غرابة المخبر عنه في هذا الحكممقتضيي حالين، وهما للداللة عل
اِبِئين   ﴿فإن  ،اإلعالم بهذا الخبر أو ييأس منهم من  ،يكادون ييأسون من هذا الحكم ﴾الصَّ

ال يضيق عن  ،فنبه الكل على أن عفو هللا عظيم ،يسمع الحكم على المسلمين واليهود
يقدم ما حصل ذلك االعتبار، كما أنه لو لم شمولهم، فهذا موجب التقديم مع الرفع، ولو لم 

(يرفع لصار معطوًفا على اسم     .(1)« عطفه عطف جملةفلم يكن  )ِإنَّ
اِبُئون  ﴿تقديم   –هللا أعلم و –فيكون السر  ذكر حتى ال ييأسوا من عفو هللا في ال ﴾الصَّ

بخاصة أنه قد نقل فيهم أنهم من أهل الكتاب، و  تعالى،عاد إلى هللا و  ذلك لمن آمنو  رحمته،و 
قوم يزعمون أنهم على دين نوح بكذبهم وقبلتهم من مهب الشمال  :الصابئون » ففي المحكم :

 . (2)« عند منتصف النهار 
حو مهب الصابئون: قوم يشبه دينهم دين النصارى، إال أن قبلتهم ن»في التهذيب :و 

 . (3)« الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح، وهم كاذبون 
 -عليه السالم-قوم يزعمون أنهم على دين نوح الصابئون: » قال ابن منظور :و 

 (4)«.بكذبهم
ل دائًما في الهمذاني في هذه المسألة كعادته موافق لرأي سيبويه حتى قال فيه كما يقو و 

  القول ما قالت حذام .و  ترجيح آراء سيبويه :

                                                           

 .271، 6/270( التحرير والتنوير 1)

 .8/354( المحكم والمحيط األعظم 2)

 .12/180( تهذيب اللغة 3)

 .4/2385( لسان العرب 4)
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 املبحث التاسع

في رأي سيبويه 
العطف على الضمير 
 المجرور المتصل
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 العطف على الضمير المجرور المتصلرأي سيبويه في 

 ﴾ٹ﴿...قرئ .(1)چٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چقوله و »قال الهمذانّي:
 ، أي :اسم هللا تعالى ون عطفًا علىوجهين : أن يك ، فالنصب يحتمل(2)بالحركات الثالث 

 أن يكون عطفًا على محل الجارو  اتقوا األرحام أن تقطعوها ،و  األرحام ، أي :و  اتقوا هللاو 
 َتَساَءُلوَن ِبهِ ﴿عمرًا ، تعضده قراءة من قرأ و  المجرور ، كقولك : مررت بزيدو 
 هو ابن مسعود .و  بإعادة الجار، ﴾ِباأَلْرَحاِمو

كما قال وأنشد صاحب  ،رمضمر المجرو ال على يكون عطًفاهين: أن يحتمل وج الجرّ و 
 (3)الكتاب:

ْتاااااَن َتْ ُجوَ اااااا َْر   َتْشاااااُتُم او  َفاااااالَيوَم 
 

  َ ِمااْن َعَجاا   اأْلَي ااِام و  َفاْذَهااْ  َفَمااا ِباا 
 

أن يكون جرها على القسم؛ و  نظيرهما كثير في نظم القوم،و  قال: والحقِّّ كيف نوافقهو 
ألن القوم كانوا يقسمون كثيًرا باألرحام، فخوطبوا على ما ألفوا من تعظيمها، ثم وردت 

هذا الوجه أمتن؛ ألن عطف الظاهر على و  األخبار بالنهي عن الحلف إال باهلل تعالى،
 موافقوه إال بإعادة الجار.و  المجرور أباه صاحب الكتاب المضمر

                                                           

 .1( سورة النساء اآلية1)

بالرفع" األرحاُم: لعبد هللا بن و  األعمش،و  اءة " األرحامِّ" بالجر لحمزة، المطوعي، إبراهيم النخعي، قتادة،( قر 2)
، إعراب القرآن 2/6، الكشاف 1/252بالنصب" األرحاَم" للجمهور، انظر معاني القرآن للفراءو  يزيد،

 .. 3/165، البحر المحيط 1/431للنحاس

 ال يعرف قائلها ونسبه. يت من البسيط وهو من أبيات سيبويه الخمسين التيالب (3)
 فاذَهْب فَما بَك واأليَّامِّ مْن َعَجبِّ     َفاليوَم قد بِّتَّ تْهُجوَنا وتشتُِّمناويروى :  

 يفعل الدهر.  شتمهم صار أمًرا معروًفا ال يتعجب منه كما ال يعجب الناس مماإن هجاءك الناس و  :والمعنى
، اإلنصاف 432، 2/407ا عرابه للزجاج و  ، معاني القرآن2/39األدب و  وهو بال نسبة في: الكامل في اللغة 

، 431، إعراب القرآن للنحاس /97اللمع في العربية  2/119، األصول في النحو 693، 386، 2/380
، شرح ابن 2/336، شرح الرضي على الكافية 2/282، شرح ابن يعيش على المفصل 1/492شافالك

، شرح 3/1250، 2/694، 1/64، شرح الكافية الشافية 2/53، 255، 1/116عصفور على الجمل 
، المحرر الوجيز 9/635، 2/396، ة الدر المصون 3/166، 2/157، البحر المحيط 3/376التسهيل 

، حاشية الشهاب على شرح البيضاوي 6/105، 1/480، فتح القدير 17/342، 6/46، 4/12، اللباب 2/4
 .3/170، حاشية الصبان 2/394، شرح األشموني 3/240، شرح ابن عقيل 5/63
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األرحام و  األرحاُم كذلك، على معنى:و  الخبر محذوف، أي:و  أما الرفع فعلى باالبتداء،و 
ذا سألك بالرحم و  ألنها محترمة، يعضده قول الحسن: إذا سألك باهلل فأعطه، مما يتقى؛ ا 

 (1). «فأعطه
ذلك ما سنتناوله من قراءة و  ةحل خالف طويل بين جمهور النحاهذه المسألة م

 ( عطًفا على محل الضمير في )به(.األرحام)بجر  األرحامِّ ()و 

 :ْراءة ال ص  :أولا 
التفنيد، قال و  لذا سلمت من االعتراضو  هي األوجه عند كثير من النحاة

اتقوا األرحام أن و  ، يريد:﴾ٹٹ﴿ فنصب (2)چٹٹ ٹ   ٹ  ٿ چ :قولهو »الفراء:
 (3).«تقطعوها 

فخطأ في  (األرحام) الجر فيفأما  ،(األرحام)القراءة الجيدة نصب »قال الزجاج:و 
 (4). «وخطأ أيًضا في أمر الدين عظيم اضطرار شعر، العربية ال يجوز إال في

 ﴾ٹٹ﴿ وقرئ  »قال الزمخشري: (،به)و بالنصب عطًفا على محل الضمير في أ 
أو أن يعطف على  ، إما على واتقوا هللا واألرحام :فالنصب على وجهين ،بالحركات الثالث

ُلوَن َتساءَ  وينصره قراءة ابن مسعود ، امررت بزيد وعمرً  :كقولك ،محل الجار والمجرور
  .« (5)ِباأَلْرَحِامو ِبهِ 

 :هو محموٌل على موضع الجار والمجرور، كما تقول »:عن هذا التوجيه وقال العكبري 
 . (6) «هوالتقدير: الذي تعظمونه واألرحام؛ ألن الحلف به تعظيٌم ل ،مررت بزيٍد وعمًرا

 
 

                                                           

 .1/684( الفريد 1)

 .1سورة النساء اآلية  ( 2)

 .1/251( معاني القرآن للفراء 3)

 .2/6( معاني القرآن للزجاج 4)

 . 2/6( الكشاف5)

 .1/230 ( التبيان6)
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 لجّر :ْراءة ا ثا ياا:

 ها سيبويهردَّ فعلى توجيه العطف على الضمير  ﴾واأَلْرَحاِم﴿ أما القراءة الثانية: بالجر
 .جمهور البصريينو 

إلى عدم جواز العطف على  من الكوفيين جمهور البصريين ومعهم الفراءسيبويه و ذهب 
ابن و  ،ابن يعيشتبعهم و   في الضرورة،إال الضمير المجرور المتصل من غير إعادة الجارّ 

 غيرهما.و  عصفور

 ألنَّك ال تعطف ؛االسمَ  على الكاف المجرورة وال يجوز أن تعطف :»حيث قال سيبويه
ك ولكم  ،على المضمر المجرور المظهر أال ترى أّنه يجوز لك أن تقول: هذا لك نفسِّ

 (1)«. أجمعين، وال يجوز أن تقول: هذا لك وَأخيك
 .فتقول على مذهبهم: مررت بك وبزيٍد، وال يصح مررت بك وزيدٍ 

واحد، فإذا عطفت على الضمير المجرور  ا بأن الجار مع المجرور بمنزلة شيءواحتجو 
لهذا قد لّحن و  ر، وعطف االسم على الحرف ال يجوز،فكأنك قد عطفت على الحرف الجا

يت صلَّ لو  » هؤالء النحاة المبرد حيث قال: على رأسو  هؤالء النحاة قراءة حمزة بالجر،
بالخفض ألخذت نعلي   اِمحَ رْ اأْلَ و  هِ بِ  نَ وْ لُ اءَ سَ ي تَ ذِ الّ  وا ّلّاَ قُ وات  خلف إمام يقرأ 

  .(2) «ومضيت
( وهذا مما ال يجوز عندنا إال أن يضطر إليه و اأْلَْرَحاِموقرأ حمزة ) »وقال أيًضا:

 (3). «شاعر
  . (4)«ألن العرب ال ترد مخفوضًا على مخفوض فيه قبح؛و  »قال الفراء: و 

أحدها أنه ال »أن ذلك من وجوه :  سبب تلحين البصريين للقراءةقال ابن خالويه مبيًنا 
ألنه معه كشيء واحد ال  ؛مضمر المخفوض إال بإعادة الخافضاليعطف بالظاهر على 

 (5).«ينفرد منه وال يحال بينه وبينه وال يعطف عليه إال بإعادة الخافض 

                                                           

 .1/248 ( الكتاب1)

 .5/3امع ألحكام القرآن ( نقله عنه القرطبي عن الفارسي، انظر الج2)

 . 3/30( الكامل 3)

 .1/252( معاني القرآن للفراء 4)

 . 58( الحجة البن خالويه 5)
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ًرا إلى أكثر النحويين قد ضعف هذه القراءة نظ »وقال ابن يعيش عن هذه القراءة: 
يزيد هذه القراءة وقال ال  بن وقد رد أبو العباس محمد العطف على المضمر المخفوض

 (1).«تحل القراءة بها

وعلى مذهب جمهور البصريين وعلى رأسهم سيبويه يجب إعادة الخافض محتجين 
 بأمرين:

فكما ال يجوز العطف على التنوين ال يجوز  ،: أن ضمير الجر يشبه التنويناألول
 العطف على الضمير المجرور.

 ،دهما محل اآلخروالمعطوف عليه أن يصلح حلول أح وفأن حق المعط :الثا ي
 الضمير  فال يجوز عطف ،الظاهر المجرور  وضمير الجر ال يصلح أن يحل محل االسم
أال يجوز  ك( فكذلك ينبغيو  يجوز )مررت بزيدالمجرور على االسم الظاهر المجرور فال 

 )مررت بك وزيد(.

جمعنا على أنه ال يجوز عطف المضمر أ »ونقل األنباري ما احتج به البصريون فقال:
أال  ، فكذلك ينبغيكَ و  فال يجوز أن يقال مررت بزيد ،المجرور على المظهر المجرور

ألن  ؛مررت بك وزيد :فال يقال ،يجوز عطف المظهر المجرور على المضمر المجرور
ًفا فكما ال يجوز أن يكون معطوًفا فال يجوز أن يكون معطو  ،األسماء مشتركة في العطف

 . (2) «عليه

الضمير المجرور قد تبع  وما رآه البصريون من وجوب إعادة الجار عند العطف على 
 القرآن الكريم وكالم العرب. ما شاع في

                                                           

إعراب ، 1/431إعراب القرآن للنحاس  ،2/6انظر معانى القرآن وا عرابه للزجاج ، و 3/78( شرح المفصل 1)
 . 3/498البحر المحيط  ، 1/165التبيان ، 1/493الكشاف  ،1/128 القراءات السبع وعللها

 .2/467( اإلنصاف 2)
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، (2)مالك خروف، والشلوبين، وابنُ  وابنُ  (1) واألخفُش  ويونُس ، وذهب الكوفيون إال الفراءَ 
لمجرور المتصل من غير إعادة الجار، إلى جواز العطف على الضمير ا (3)وأبو حيان

 كالم العرب شعره ونثره.  السماع، فقد ثبت فيو  سوحجتهم في ذلك القيا

على رد المبرد قراءة حمزة فاعترض  ،دافع ابن يعيش عن قراءة حمزةلذا قد و  
 وهذا القول غير مرٍض من أبى العباس؛ ألنه قد رواها إمام ثقة، وال سبيل إلى ردِّّ »بقوله:

ود، وابن عباس، والقاسم، نقل الثقة، مع أنه قد قرأتها جماعة من غير السبعة كابن مسع
ذا براهيم النخعي واألعمش، والحسن البصري، وقتادة، ومجاهد، وا  صحت الرواية فال  وا 

 . (4) «سبيل إلى ردها

رد احتجاج البصريين، كما رد مذهبهم و  لهذا المذهب واختاره في اختياره تبعه ابن مالك
 كالم العرب.و  لحديثاو  بشواهد من القرآن

بهما البصريون على  أما رده احتجاجهم فقد قام بالرد على الحجتين اللتين احتج 
ألن شبه ضمير الجر بالتنوين لو  ال يخفى؛ وفي الحجتين من الضعف ما »مذهبهم فقال:

منع من العطف عليه بال إعادة الجار لمنع منه مع اإلعادة، ألن التنوين ال يعطف عليه 
ألن التنوين ال يؤكد  ؛وألنه لو منع من العطف عليه لمنع من توكيده واإلبدال منهبوجه، 

قد تبين ضعف  ،وال يبدل منه، وضمير الجر يؤكد ويبدل منه بإجماع، فللعطف أسوة بهما
 الحجة األولى.

وأما الثانية فيدل على ضعفها أنه لو كان حلول كل واحد من المعطوف والمعطوف  
 وأخيه، وال:  لٍ جُ رَ  بّ حة العطف لم يجز: رُ ا في صعليه شرطً 

الواه  المائِة ال جان بدرهم، وال  وسخلتها اةٍ شَ  ل  ، وال: كُ (5)أي فتى هيجاء أ ن وجارها

                                                           

 .3/231اصد والمسالك ، ، وتوضيح المق3/375، وشرحه 178، والتسهيل 2/463( انظر: اإلنصاف 1)

  . 2/470، والمساعد 665، شرح عمدة الحافظ 3/375( شرح التسهيل 2)

 . 3/496والبحر المحيط  2/658( االرتشاف 3)

 .78/ 3( شرح ابن يعيش على المفصل 4)

، 56، 55/ 2، و هو بال نسبة في الكتاب إذا ما رجاٌل بالرجالِّ استقّلتِّ  صدر بيت من الطويل و تمامه :( 5)
 . 1247/ 3، شرح الكافية الشافية 376، 87، 33/ 3، شرح التسهيل 187
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يمتنع في نحو: مررت بك ، وأمثال ذلك كثيرة، فكما لم يمتنع فيها العطف، ال :(1)وعبِدها
ذا بطل كون ما تعلقوا به مانعً   .(2) «وجب االعتراف بصحة الجواز ا،وزيد، وا 

جواز العطف على الضمير المجرور دون إعادة  في و حيان مذهب الكوفييند أبوقد أيَّ 
 الجار.

ده ألن السماع يعّض  ؛الذي نختاره أنه يجوز ذلك في الكالم مطلًقاو  »ن:يقول أبو حيا
 . (3) «والقياس يقويه

وأما قول ابن عطية: ويرد عندي هذه القراءة من المعنى »دافع عن قراءة حمزة فقال: و 
لسانه، إذ عمد إلى قراءة متواترة عن  وجهان، فجسارة قبيحة منه ال تليق بحاله وال بطهارة
اء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في رّ رسول هللا قرأ بها سلف األمة، واتصلت بأكبر قُ 

ثابت. وأقرأ الصحابة  بن رسول هللا بغير واسطة عثمان وعلى وابن مسعود وزيد
إال بالمعتزلة  ال تليق كعب عمد إلى ردها بشيء خطر له في ذهنه، وجسارته هذه بن ىّ بَ أُ 

ولم يقرأ حمزة حرًفا من كتاب هللا  ، فإنه كثيرا ما يطعن في نقل القراء وقراءتهمكالزمخشري 
 . (4) «وهو من الطبقة الثالثةوكان حمزة صالًحا ورًعا ثقًة في الحديث،  ،إال بأثر

التعبد لمذهب بصري أو كوفي،  ثم يبين أبو حيان أن العمدة في األحكام النقل، ليس
ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة وال غيرهم ممن خالفهم، فكم حكم ثبت »ومن ثم قال: 

                                                           

عوذا تزّجي خلفها أطفالها، وهو لألعشى، الهجان: البيض، وهي أكرم ( صدر بيت من الكامل ، و تمامه: 1)
وعوذا: جمع عائذ وهو جمع غريب، والعائذ: الناقة إذا وضعت وبعد ما تضع أياما حتى  ،اإلبل عند العرب

: الحديثات النتاج قبل أن توفي خمس عشرة ليلة. ثم هي مطفل بعده وتزجي: يقوى ولدها. وقيل: العوذ
/ 4، و بال نسبة في المقتضب 275/ 3، المحرر الوجيز  183/ 1تسوق، و البيت لألعشى في الكتاب 

، الكافية في النحو  308/ 2،  135،  134/ 1، األصول 127/ 3، معاني القرآن و إعرابه للزجاج 163
، شرح 376، 371، 87/ 3، شرح التسهيل  239،  234، 231، 218/ 2ضي على الكافية ، شرح الر 28

،  222/ 3،  508/ 2، الهمع  467/ 2، زاد المسير 458/ 8، البحر المحيط 1248/ 3الكافية الشافية 
 . 41/ 3، حاشية الصبان 119/ 3شرح ابن عقيل 

 .1248، 3/1247انظر شرح الكافية الشافية و  ،376، 3/375( شرح التسهيل 2)

 .2/152شرح التصريح  -2/156( البحر المحيط 3)

 .3/167( انظر البحر المحيط 4)
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نما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية، ال أصحاب الكنانيس  بنقل الكوفيين، وا 
 . (1) «المشتغلون بضروب من العلوم، اآلخذون عن الصحف دون الشيوخ

حججهم، فكذلك استدلوا بما ورد و  وكما احتج الكوفيون ومن وافقهم برد أدلة البصريين
نثًرا من العطف على الضمير المتصل و  كالم العرب شعًراو  الحديثو  من شواهد من القرآن

 .المجرور بغير إعادة حرف الجر

 (2)چۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ چ:فمن ذلك قوله تعالى 

)هللا( والجر عطًفا على الضمير لفظ الجاللة فقد أجاز الفراء في )ما( الرفع عطًفا على 
: يفتيكم فيهّن ما فموضع )ما( رفع كأنه قال »حيث قال:، المخفوض دون إعادة الخافض

ن شئت جعلت  ،يتلى عليكم ليكم  فيهّن وما يتلى عفِّي موضع خفض، يفتيكم هللا (ما)وا 
ى قوله: يفتيكم فيهّن وفى فِّي موضع خفض، عل (َواْلُمْسَتْضَعِفينَ )وقوله: غيرهّن،  

ى قوله: ويفتيكم فِّي أن تقوموا ( موضع خفض علنْ )أَ  (َوَأْن َتُقوُموا)وقوله:  ،المستضعفين
 (3).«لليتامى بالقسط

 .(4)چ       چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ چ: تعالى و منه قوله
 ،چچ  ڃ  ڃ  ڃ چأراد األرض  چ  ڃ ڄ  ڄ  ڄ چ وقوله: »قال الفراء:

 ي موضع نصب يقول: جعلنا لكم فيها المعايش والعبيد واإلماء.ف (نْ مَ ـ)ف
فإن َيكن  ،ال ما سوى الناسم و ا البهائ)َمن( ال ُيفرد بهو قد جاء أنَّهم الوحوش والبهائم

نم وما كم العبيد واإلبل والغى أنا مّلكنافيهم المماليك، علدخل وي فنرى أنهم أر ى ما عل ذلك
 .ذلك أشبه ذلك، فجاز

ا أقّل ما وم ،( فِّي موضع خفض ُيراد: جعلنا لكم فيها معايش ولِّمنوقد ُيقال: إن )َمنْ 
 . (5) «عنه العرب مخفوًضا على مخفوض قد ُكني رد  تَ 

                                                           

 . 1/167يط ( البحر المح1)

 .127سورة النساء اآلية ( 2)

 .3/232انظر شرح التسهيل و  1/290( معاني القرآن للفراء 3)

 . 20( سورة الحجر اآلية 4)

 .2/86( معاني القرآن للفراء 5)
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ِإ  َما : )أما الحديث الشريف فقد استشهد ابن مالك بقول رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
 .(َمَثُلُكمْ ) عطًفا على الكاف في (اليهود)بجر  (1)( َوال  َصاَرى  َمَثُلُكْم َواْلَيُ ودِ 

تضمن هذا الحديث العطف على ضمير  »يقول ابن مالك معلًقا على هذا الحديث:
از الجر بغير إعادة الجار وهو ممنوع عند البصريين إال يونس وقطرًبا واألخفش والجو 

 (2).« أصح من المنع لضعف اجتماع المانعين وصحة استعماله نظًما ونثًرا

 ، بجر )فرسه(.(3) (ما في ا غيره وفرِسهومن نثر العرب ما حكاه قطرب: ) 

 (4)وقد يجوز في الشعر، قال: »منها ما أنشده سيبويه، حيث قال:فأما الشواهد الشعرية 
ر  آَباااااااااااااَ  أّياااااااااااااْه باااااااااااااي أو ُمصاااااااااااااد 

 

 
 

 مااااااان ُحُمااااااار الِجل اااااااة جااااااا    َحْشاااااااَورِ 
 

 (5)قال اآلخر: و 
 فااااااااااليوَم ّْرتاااااااااَن َتْ ُجو اااااااااا وتشاااااااااتِم ا

 

   ِ(6)فاذهاااْ  فماااا بااا  واأليااااِم مااان عجااا 
 

 (1)الشاعر:  ا حكاه الفراء حيث قال: وقد قالومنه م
                                                           

فقال: تمامه :" إنما مثلكم واليهود والنصارى كرجل استعمل عمااًل، و  ،3/90( أخرجه البخاري في صحيحه 1)
من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط قيراط؟ فعملت اليهود على قيراط قيراط، ثم عملت النصارى على 
قيراط قيراط، ثم أنتم الذين تعملون من صالة العصر إلى مغارب الشمس على قيراطين قيراطين "، فغضبت 

قالوا: ال، فقال: « تكم من حقكم شيًئا؟هل ظلم»اليهود والنصارى، وقالوا: نحن أكثر عماًل وأقل عطاًء، قال: 
 .«فذلك فضلي أوتيه من أشاء»

 .107التصحيح و  ( شواهد التوضيح2)

، 5/172، 3/1250، 1/64شرح الكافية الشافية  -3/234( نقل عن قطرب عن العرب في: شرح التسهيل 3)
، شرح 1/583، شرح شذور الذهب 3/392أوضح المسالك  -3/221همع الهوامع  -2/387 البحر المحيط

 .2/183التصريح على التوضيح 

 .( البيت من الرجز ولم ينسبه سيبويه لقائل معين4)
والمصدر الشديد  ،أيهت فالًنا إذا دعوته وناديته :ويقال ،نصحه وال يقبل ثم يقع فيما حذرته منهوآبك كلمة لمن ت

 الصدر والجأب الغليظ والحشور المنتفخ الجبين.
هو من و  والشاهد قوله )بي أو مصدر( حيث عطف )مصدر( على الضمير المجرور في: بى، دون إعادة الجار،

، شرح الكافية الشافية  3/212، 1/116عصفور على الجمل ، شرح ابن 2/283شواهد : الكتاب 
 .1/691، اللباب 2/396، الدر المصون 2/157، البحر المحيط 3/377، شرح التسهيل 3/1251

 . 108خريجه صـ سبق ت( 5)

 .  383، 2/382( الكتاب 6)
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 ُتعل اااااام ِفااااااي مثاااااال السااااااواري ُسااااااُيوف ا
 

 ومااااااا بي  ااااااا والَكْعااااااِ  َغااااااْو   فااااااا ف 
 

 (2)ال آخر:ى )بينها( وقفرّد الكعب عل
 م ُ  ْ َعااا ِماجِ َماااي الجَ ذِ ِبااا لنِ  َ هاااس  َسااا

 

 قِ ر  َحااااااااااالمُ  الّلاااااااااواءِ  َوَأِباااااااااى  عاااااااااايم ِذي 
 

 . (3)( «)أبي نعيم(  على الهاء في )عنهم فرد

 (4)كما استشهد ابن مالك بقول العباس مرداس:
 َأُكاااااااااَر علاااااااااى الَكِتيَباااااااااِة ل أَبااااااااااِلى

 

 
 

ااااااااااَن فيَ اااااااااا أم ُساااااااااَواَها   َأَحْتِفاااااااااى ََ
 

 (5)كما استشهد بقول اآلخر:
مإذا أْوْاااااااُدوا  ااااااااراا ِلَحاااااااْرِ  َعاااااااُدوِّه  

 

  فقاااد َبااااَ  َماااْن َيْصااالى بَ اااا وَساااِعيِرَها 
 

                                                                                                                                                                      

 . 53  ديوانه  ( البيت من الطويل لمسكين الدارمي،1)
 : جمع سارية وهى االسطوانة )العمود( والُغوط: جمع غائط وهو المطمئن من األرضوالسوارى 

 بينه وبين األرض مهوى فهو نفنف. نف وهو الهواء بين الشيئين وكل شيءوالنفانف: جمع نف
والشاهد فيه قوله )ما بينها والكعب( حيث عطف )الكعب( على الضمير المتصل المخفوض فى )بينها( دون 

شرح المفصل  -2/465اإلنصاف  -2/86-1/253هو في : معاني القرآن للفراء و  افض ،إعادة الخ
 6/494الحيوان للجاحظ  -4/164المقاصد النحوية  -3/79

: وذي الجماجم هو يوم من أيام حروب العرب والجماجم: موضع بين ( البيت من الكامل وال يعرف قائله2)
 ديار تميم. ، ومتالع فيالدهناء

، شرح الكافية الشافية 3/377، شرح التسهيل4/466اإلنصاف  ،2/86البيت بال نسبة في: معاني القرآن للفراء و 
، شرح عمدة الحافظ 4/11، اللباب 2/395، الدر المصون 2/156ط ، البحر المحي3/1252، 1/64

 .17/83، جامع البيان 3/348خزانة األدب  ،662

 .87، 2/86( معاني القرآن للفراء 3)

هو له في: و  الجماعة من الجيش والحتف الموت والهالك، والكتيبة:، مرداس بن ( البيت من الوافر لعباس4)
حر المحيط ، الب3/1252، شرح الكافية الشافية 3/377، شرح التسهيل 713، 2/380، 1/240اإلنصاف 

، زهر اآلداب 3/210، نفح الطيب 4/11، 3/146، اللباب 394، 2/221، الدر المصون 2/157
 .5/123، 3/405، الخزانة 4/1140

 .( البيت من الطويل وال يعرف قائله5)
، 2/395. الدر المصون 2/157، البحر المحيط 1/565، شرح الكافية الشافية 3/377انظر: شرح التسهيل 

 .663شرح عمدة الحافظ  -4/166، المقاصد النحوية 6/205، 4/12، اللباب 3/596
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تدل على جواز العطف على الضمير المجرور  وغير ذلك من الشواهد الشعرية التي
 (1)دون إعادة الجار. 

انعين قد ردوا هذه الشواهد فقد طعنوا في قراءة حمزة، ومنهم من وصفها إال أن الم
 .باللحن، ومنهم من وجهها توجيهات بعيدة عن القول بالعطف على الضمير المجرور

 ما سبق مما ذكره سيبويه من شعر شاهًدا على العطف قد عّده ضرورة.و 
إال في ضرورة شعر، وال يجوز العطف من غير إعادة الخافض » قال ابن عصفور: و  

 : (2)نحو قوله
تااااااَن َت جو ااااااا وتشااااااِتُم ا  اآلن ْر 

 

   ِفاذهاااااْ  فماااااا بااااا  واأليااااااِم مااااان َعَجااااا 
 

   چ  چ  چ  چ چوأما قوله تعالى:  .... ،( باأليامو  وما بك)وكان الوجه أن يقول: 

   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ چ بخفض )المسجد( وقوله تعالى (3)چڇ  ڇ  ڇ  ڇ

، فقد يتخرج ذلك على القسم، وقد يتخرج ذلك أن يكون من ﴾ٹـ﴿بخفض  (4)چٹ
 . (5) «باب حذف حرف الجر لنيابة حرف العطف منابه

ن قراءة حمزة ال تجوز عند رؤساء نحوى البصرة، ثم ذكر ابن عطية وذكر ابن عطية أ
ويرد عندي هذه القراءة من المعنى وجهان؛ أحدهما  »وجهة نظره في رد قراءة حمزة فقال:

فيما يتساءل به ال معنى له في الحض على تقوى هللا، وال فائدة فيه  (األرحام)أن ذكر 
، وهذا تفرق في معنى الكالم وغض من فصاحته، أكثر من اإلخبار بأن الرحم يتساءل بها

نما الفصاحة أن تكون لذكر األرحام فائدة مستقلة. والوجه الثاني: أن يكون في ذكرها  وا 
ليه قوله ع رمتها. والحديث الصحيح يرد ذلك فيعلى ذلك تقرير للتساؤل بها والقسم بح

انَ )  :السالم  ا َفْلَيْحِلْف ِباهلِل َأوْ  َمْن ََ  .(1) « (6) (ِلَيْصُمْن  َحالفا
                                                           

 .53، وشواهد التوضيح 2/387، والبحر المحيط 2/463، واإلنصاف 3/376( انظر: شرح التسهيل 1)

 . 108سبق تخريجه صـ  (2)

 .217 ورة البقرة ( س3)

 .1( سورة النساء اآلية4)

  . 117، 116/ 1( شرح ابن عصفور على الجمل 5)

 ،5/75، 4/367أحمد في مسنده و  ، 3/1267مسلم في صحيحه و  ، 2/180في صحيحه البخاري ( أخرجه 6)
 .3/236ابن ماجة في سننه و 
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ا وذهبت طائفة إلى أن الواو للقسم وليست واو العطف فرارً  :لقراءة الجر توجيه آبر 
 المجرور من غير إعادة الجار.من العطف على الضمير 

ألنهم كانوا يقسمون باألرحام  ؛مجرورة على القسم (األرحام)فتكون الواو للقسم ويكون 
ابن و  كالنحاسفجاء ذلك على استعمال العرب، أورده غير قليل من النحاة  ،ويعظمونها

 .حيان أبيو  يعيش

 (2)قال النحاس: )وقال بعضهم: األرحام قسم(. 

يحتمل وجهين آخرين غير العطف على و  »وقال ابن يعيش عن توجيهات القراءة:
 ،وهم يقسمون باألرحام ويعظمونها ،أن تكون الواو واو قسم : المكني المخفوض، أحدهما

ب اجو   چ   ڦ  ڤ        ڤ  ڤ  ڤچ:ويكون قوله ،وجاء التنزيل على مقتضى استعمالهم
 (3).«لقسما

وقيل: الجّر على القسم، وهو ضعيٌف أيًضا؛ ألّن األخبار وردت » قال العكبري:و 
بالّنهي عن الحلف باآلباء، وألّن الّتقدير في القسم: وبرّب األرحام، هذا قد أغنى عنه ما 

 .(4)« قبله

 ،وذهبت طائفة إلى أن الواو في )واألرحام( واو القسم ال واو العطف» ن: قال أبو حياو 
  (5)« .قى به القسم هي الجملة بعدهوالمتل

ذهبوا إلى تخريج ذلك فراًرا من العطف على الضمير » علل لهذا التوجيه فقال:و 
تنبيًها على صلتها وتعظيًما  المجرور بغير إعادة الجار وذهاًبا إلى أن في القسم بها

 . (6) «وأنها من هللا تعالى بمكان ،لشأنها

                                                                                                                                                                      

 .2/5( المحرر الوجيز 1)

 1/431آن للنحاس ( إعراب القر 2)

 3/78( شرح المفصل 3( 3)

 1/230( التبيان 4)

 .3/167( البحر المحيط 5)

 .3/167( البحر المحيط 6)
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ألن الحلف والقسم بغير هللا  ؛إال أن هذا التوجيه قد اعترض عليه غير قليل من العلماء 
 ألن الشرع ينهانا عن الحلف بغير هللا. ؛ففيه مخالفة شرعية ،ال يجوز

ل ):قال وهذا خطأ في أمر الدين عظيم ألن النبي  »حيث قال: من هؤالء الزجاجو 
 (2)« .فكيف يكون تساءلون به وبالرحم على ذا ،(1) (تحلفوا بآبائَم

وهذا خطأ من المعنى  ،قسم (َواأْلَْرحامِّ )وقال بعضهم » كذا النحاس حيث قال: و  
روى شعبة  ،ألن الحديث عن رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم يدّل على النصب ؛واإلعراب
حتى جاء جرير عن أبيه قال: كنت عند النبي  بن أبي جحيفة عن النذر بن عن عون 

يتغير لما رأى من فاقتهم ثم صّلى الظهر قوم من مصر حفاة عراة فرأيت وجه النبي 
يا أّي ا ال اس اّتقوا رّتَم واألرحام، ثم ْال تصّدق رجل بدي اره )وخطب الناس فقال: 

فمعنى هذا على  .وذكر الحديث (3) (هِ تصّدق رجل بدرهمه تصّدق رجل بصاع تمر 
ألن  ،ا كان قد حذف منها فلو كان قسمً ألنه حّضهم على صلة أرحامهم، وأيًض  ؛النصب

وال يجوز الحذف إاّل أن ال يصّح الكالم إاّل  يقولون باألرحام أي ورّب األرحام،المعنى: و 
ا َفْلَيْحِلْف ِباهللِ ـ)أيضا فقد صّح عن النبي و  ،عليه اَن َحالفا فكما ال يجوز أن  (َمْن ََ

فهذا يرد قول من قال المعنى أسألك باهلل  ،تحلف إاّل باهلل كذا ال يجوز أن تستحلف إاّل باهلل
 . (4)«وبالّرحم

ألن األخبار وردت بالنهى عن  ؛وهو ضعيف ،وقيل الجر على القسم »وقال العكبري:
 (5)«الحلف باآلباء

والثاني: أنه ليس معطوًفا على الضمير المجرور بل الواُو للقسم » في الدر المصون: و 
وُضعِّّف هذا ، چڦ  ڤ ڤ  ڤ  ڤ چوهو خفٌض بحرفِّ القسم ُمْقَسٌم به، وجواُب القسم: 

ظهار حرف الجر في  يمنعان من  ﴾ِباأَلْرَحامِ ـ﴿بوجهين، أحدهما: أن قراءَتْي النصبِّ وا 
                                                           

 . 7/4النسائي في سننه و  ،3/1267مسلم في صحيحه و  ،5/42 ( أخرجه البخاري في صحيحه1)

 .2/6ابه للزجاج ( معاني القرآن وا عر 2)

 .70، ومسلم في الزكاة 359/ 4أخرجه أحمد في مسنده  ( 3)

 .432، 1/431( إعراب القرآن للنحاس 4)

 . 1/230( التبيان 5)
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ير هللا تعالى، واألحاديث ف بغوالثاني: أنه نهي أن ُيحل ،ذلك، واألصل توافُق القراءات
 (1)«بذلك مصرحة

أن يقسم بما شاء من مخلوقاته  -عالىت –وهلل  »رد أبو حيان هذا االعتراض فقال:و 
 (2)«.-تعالى–على ما جاء في غير ما آية في كتاب هللا 

في كتابه بالشمس والليل والضحى والنجم وغير ذلك من   -تعالى -وقد أقسم هللا
 مخلوقاته فال مانع أن يقسم هللا باألرحام.

بأن هللا سبحانه له أن يقسم بما يشاء ويمنع ما شاء هذا االعتراض من القرطبي  دَّ كما رُ 
 (3)ويبيح ما شاء فال يبعد أن يكون قسًما.

 . : ْراءة الرفعثالثاا

» حيث قال: الزمخشري  ذكرها الخبر محذوف،و  بالرفع على االبتداء، ﴾َواأَلْرَحامُ ـ﴿
واألرحام مما )واألرحام كذلك على معنى  :كأنه قيل ،نه مبتدأ خبره محذوفأوالرفع على 

وكانوا  ،ون بأن لهم خالًقاقرِّ والمعنى أنهم كانوا يُ  ،(ساءل بهتواألرحام مما ي)أو  (يتقى
اتقوا هللا الذي خلقكم واتقوا الذي تتناشدون به واتقوا  :فقيل لهم يتساءلون بذكر هللا والرحم،

 .(4)«وبإذكار الرحم  الذي تتعاطفون بإذكارهاألرحام فال تقطعوها، أو: واتقوا هللا

، وهو مبتدٌأ والخبر محذوٌف تقديره: واألرحام عالّرفاذًّا بوقد قرِّئ ش :»قال العكبري و 
 (5)«.حرمتها باج، أو و محترمة

البتداء والخبر بالرفع وذلك على ا (واألرحام)يزيد بن وقرأ عبد هللا» عن ابن عطية و 
 . (6)«أن توصل لٌ هْ مقدر، تقديره: واألرحام أَ 

                                                           

 .1/555( الدر المصون 1)

 .1/167( البحر المحيط 2)

 .5/5الجامع ألحكام القرآن  ( انظر3)

 . 2/7( الكشاف 4)

 . 1/230( التبيان 5)

 . 2/4( المحرر الوجيز6)
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رفًعا وهو على االبتداء،  ﴾َواأَلْرَحامُ ـ﴿ا: وقرأ عبد هللا أيض» في الدر المصون: و 
مَّا األرحاُم مِّ ره الزمخشري: و)) أهٌل َأْن توصل(، وقدّ ره ابن عطية: الخبر محذوف فقدّ و 

، وهذا أحسُن للداللة اللفظية والمعنوية، بخالف األول، فإنه مما ُيَتساءل به (يتقى، أو: 
 .(1) «أي: واجٌب حرمُتها )واألرحاُم محترمة(للداللة المعنوية فقط، وَقدَّره أبو البقاء: 

على قد ذكره كثير من النحاة بحمل قراءة الجر و  هناك توجيه آخر أغفله الهمذاني،و 
 فكأن التقدير:الضمير(  )لداللة األول عليه  (األرحام) حذف حرف الجر من المعطوف

ابن و  ثم حذفت الباء الثانية لداللة األولى عليها، ذكره ابن خالويه ،تساءلون به وباألرحام
  غيرهما.و  جني

 بأنه أّخراحتجوا للقارئ و  أجازوا الخفض ،أما الكوفيون فو  » حيث قال ابن خالويه:
، عافاك هللا ، قيل له : كيف تجدك؟ يقول : خيرٍ  استدلوا بأن العجاج كان إذاو  الخافض ،
 (2)«.يريد: بخير 

وليست هذه القراءة عندنا من اإلبعاد »تبعه ابن جني مدافًعا عن قراءة حمزة فقال: و 
دون  بل األمر فيها ه فيها وذهب إليه أبو العباسواإلفحاش والشناعة والضعف على ما رآ 

 (األرحام)لم أحمل  إنني وذلك أن لحمزة أن يقول ألبى العباس: ،ذلك وأقرب وأخف وألطف
 قلت: ت أن تكون فيه باء ثانية حتى كأنيدالعطف على المجرور المضمر بل اعتقعلى 

تمرر  نْ مَ نحو قولك: بِّ  ذكرها فيدم ذكرها كما حذفت لتقدم ، ثم حذفت الباء لتق (وباألرحام)
لكن حذفت الحرفين لتقدم أمرر به وال أنزل عليه ، :ولم تقل ،وعلى من تنزل أنزل ،أمرر

 . (3) «ذكرهما

وقد »وحذف حرف الجر كثير في كالم العرب وله شواهد متعددة، يقول ابن يعيش: 
 (4)«.كثر عنهم حذف حرف الجر

                                                           

 .3/555( الدر المصون 1)

 .119( الحجة في القراءات السبع البن خالويه2)

 79، 3/78، شرح المفصل 3/79، وتبعه ابن عصفور، انظر شرح المفصل 286،  1/285( الخصائص 3)
 .2/117األشموني  -2/151يح ، شرح التصر 1/244شرح الجمل البن عصفور و  9/105، 53،/8

 .3/78( شرح المفصل 4)
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 (1)ثم استشهد على ذلك بقول الشاعر:
 َرْساااااااااِم َدار  َوَْْفاااااااااُن فاااااااااي َطَلِلاااااااااه

 

  َِْْضااااااي الح ااااااْدنُ َأ  َياااااااَة ِمااااااْن َجَلِلااااااهَِ
 

 .فحذف حرف الجر ،ارٍ دَ  مِّ سْ رَ  بَّ رُ  :أراد

( قد حملت على أكثر من وجه األرحامبالنظر لآلراء السابقة نجد أن قراءة حمزة بجر)و 
 . ها أو تلحينها أو تحريم القراءة بهامن وجوه العربية مما يصعب معه ردّ 

اب في هذه المسألة هو ما ذهب زين يبدو أن الصو وبعد عرض أدلة المانعين والمجوِّ 
إليه القرطبي والشلوبين وابن مالك وأبو حيان متابعين الكوفيين لورود السماع به، وكفى به 

، وال التفات إلنكار البصريين وتأويالتهم، وذلك لكثرة المسموع، كما أن األصل عدم دلياًل 
ذا كان هذا شأن العربي إذا نطق بشيء في غير القرآن فألن يعتبر هذا الكالم  التأويل. وا 

 فيما ورد في قراءات القرآن أحق وأجدر.

لم يأت بالقراءة من نسيج خياله بل هي قراءة متواترة وهو  -رحمه هللا  -كما أن حمزة 
 من القراء السبعة المشهود لهم بالصالح والثقة.

 قال أبو حاتم : كان األصمعيقال ابن خالويه في شرح الفصيح: »جاء في المزهر:
الفصيح واحدًا ، فيجيز و  أبو زيد يجعل الشاذو  يلغي ما سواها ،و  يقول : أفصح  اللغات ،

 .(2) «كل شيء قيل 
  

                                                           

صًقا باألرض من أثار الرسم: هو ما بقى الو  معمر المعروف بجميل بثينة ، بن فيف لجميل( البيت من الخ1)
الديار والطلل ما بقى شاخًصا مرتفًعا من آثارها ، والشاهد فيه قوله )رسم دار( فإن الرواية فيه بجر االسم 

للداللة على كثرة حذف حرف وقد خرجه العلماء على أنه مجرور برب المحذوفة وقد استأنس به ابن يعيش 
 130المغنى  - 1/378اإلنصاف  3/79ح المفصل شر  - 1/247انظر الخصائص كالم العرب. الجر في

، شرح شواهد 295جواهر األدب  -اللسان )جلل( تاج العروس )جلل(  -1/395شرح شواهد المغنى  -
 . 189ديوان جميل بثينة  - 276اإليضاح 

 . 1/185آدابها و  ( المزهر في علوم اللغة2)
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 املبحث العاشر 

   چ ۇئ چنصب في  رأي سيبويه

 چۇئ ۇئ وئ چفي قوله تعالى:  
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في قوله تعالى:    چ ۇئ چرأي سيبويه في الخالف في وجه نصب 
 (1)چۇئ ۇئ وئ چ

 ۇئچ :لنحاة في نصب قولهاختلفت ا چۇئ ۇئ وئ چ :قولهو  » :قال الهمذاني  

ذلك و  چوئچموافقوه إلى أنه منصوب بمضمر دل عليه و  فذهب صاحب الكتاب چۇئ
 ،يدخلهم فيما هو خير منه لهمو  أنه لما أمرهم باإليمان علم أنه يريد أن يخرجهم من أمر

هو اإليمان، و  من الكفر م فيهلكم مما أنت اخير   اقصدوا أو ائتوا أمر  ا :أي چۇئ ۇئ چ :فقال
 اخير   افآمنوا إيمان   :أي ،ذهب الفراء إلى أنه نعت لمصدر محذوفو  فهو مفعول فعل مضمر،

 لكم .
 كذلك القولو  ايكن اإليمان خير   :أي ،المحذوفة )كان(إلى أنه خبر  :ذهب أبو عبيدةو 

 (3)«(2)چڃ ڄ ڄ چفي قوله 
  :في اآلية الكريمة على آراء چ ۇئ چاختلف النحاة في وجه نصب 

، لفعل للداللة عليهُحذف او  ،على المفعولية چ ۇئ چ نصب أن :رأي سيبويه :األول
 ڄ ڄچنتصب في هذا الباب على إضمار الفعل المتروك إظهاُره: ومما ي» :حيث قال

الشاعر،  ومن ذلك قول ،، إذا كنَت تأمر(لك اَحْسُبك خير  )، و)َوراَءك َأْوَسَع لك(و ،چڃ
 (4)ابن أبى ربيعَة:  وهو

َ َتى   اِلهههههههههههههههههه     َفواِعِديههههههههههههههههههه َسههههههههههههههههههر 
 

  ََبههههههههها بينل ههههههههها َأسهههههههههَلال  .(5)«َأِو الرُّ
 

                                                           

 چڃڃ ڄ ڄ چمن السورة  171 " في اآلية االخالف كذلك في نصب" خير  و  ،170سورة النساء اآلية ( 1)

 . 171رة النساء اآلية سو ( 2)

 .824 ،1/823الفريد ( 3)

له و  ،2/139المحرر الوجيز  ،1/500زاد المسير و  ،1/283هو لعمر بن أبي ربيعة في الكتاب و  البيت من السريع( 4)
 .1/428أو لغيره من الحجازيين في شرح كتاب سيبويه 

 ،7/699جامع البيان  ،1/19 ،1/7إعراب القرآن للسيوطي  ،2/135ا عرابه للزجاج و  بال نسبة في معاني القرآنو 
 .2/120الخزانة  ،6/25الجامع ألحكام القرآن  ،9/415

 .  1/282تاب الك( 5)
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 (1):جعل منه قول ذي الرمةو 
 ِدَيهههههههههههاَر َ ي ههههههههههه    ا َ هههههههههههى    سهههههههههههاِع    

 

   هههههه   وال َعههههههَرب  وال َيههههههره  عَُلهههههها ع ج 
 
 

لكثرة ذلك في كالمهم،  (أذكر)دياَر مي ة، ولكن ه ال يذكر  أْذُكرُ  كَأنه قال: »وقال: 
 .(2)«واستعمالهم إي اه

وقال الخليل: كأنك تحمله على ذلك المعنى، كأنك قلت: انته » :نقله عن الخليل حيثو 
انته، أنك تحمله على ألنك قد عرفت أنك إذا قلت له:  ؛ل فيما هو خير لك، فنصبتهوادخ

لكثرة استعمالهم إياه في الكالم، ولعلم المخاطب أنه  ؛أمٍر آخر، فلذلك انتصب، وحذفوا الفعل
وادخل فيما هو  ،لك امن قوله: ائت خير   محمول على أمٍر حين قال له: انته، فصار بدال  

 خير لك.
ا، إال قاصد   ات أمر  وألت: انته فإنما ق ،اقاصد   اانته يا فالن أمر  الكالم قوله:  ونظير ذلك في

 ألنه قد كثر في ؛مثل لك األول بهذا ألأن هذا يجوز لك فيه إظهار الفعل، فإنما ذكرت لك 
 .حتى صار بمنزلة المثل، فحذف كحذفهم: ما أريت كاليوم رجال   ،كالمهم

 (3)ومثل ذلك قول القطامى:
ههههههههههههههههههههفَكهههههههههههههههههههر     َتِغيهههههههههههههههههههه فواف ت   َتب 

 

 ههههه اَعا هههههَرِعه الس   (4)«عُهههههى َدِ هههههِه وَ ص 
 
 

 (6)المبرد و  ،(5)وافقهما األخفش و 

                                                           

 ،1/548شرح أبيات سيبويه  ،3/31الكامل ، 208نوادر أبي زيد ، 12هو لذي الرمة في ديوانهو  البيت من البسيط( 1)
الخزانة  ،76 3/14ارتشاف الضرب  ،1/395شرح الرضي على الكافية  ،1/367التبصرة  ،1/578النكت لألعلم 

شرح ابن عصفور على  ،4/240بال نسبة في مقاييس اللغة و  ،1/442المساعد  ،3/7ر الدر  ،365 ،2/339
 .1/168الهمع  ،1/44شفاء العليل  ،2/126الجمل 

 .343 ،335 ،1/282 :انظرو  ،1/280الكتاب ( 2)

 .عند في تلا  ليه    فأل   عند  ربضه الس اعافكّر  برواية :  ،45ديوان القطامي  ،البيت من الوافر( 3)
شرح أبيات الكتاب  ،1/210المحتسب  ،204نوادر أبي زيد  هو له في : و  الفيقة : ما يجتمع من اللبن بين الحلبتين،و  

 .3/220زجاجي بال نسبة في شرح جمل الو  ،6/34النظائر و  ة، األشباه 330شرح شواهد اإليضاح  ،18 ،1/17

 . 284، 1/283الكتاب ( 4)

 .1/269انظر معاني القرآن لألخفش ( 5)

 ،1/593الكشاف ،1/252القرآن للنحاس إعراب  ،2/134ا عرابه للزجاج و  انظر معاني القرآنو  ،3/283المقتضب ( 6)
 . 3/38معترك األقران ،1/213مشكل إعراب القرآن لمكي ،1/411التبيان 
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َرِعه وعند ابن جني على حذف مضاف حيث جعل التقدير في البيت ) عُى َدِ ِه وَ ص 
 (2).على حذف المضاف أي: وافقت آثار السباع.(1) (الس  اَعا

ألنه يحسن السكوت ؛ چۇئچنصب  چڃ ڄ ڄ چ»:في جمل الخليلو 
 ( 3)«عنه
 (4)ول اآلخر: وأما ق» :افيه أيض  و 

َضههههههههههههها بَلههههههههههههها َأ َُلههههههههههههها ر    َأر   َتهههههههههههههَ ا 
 

   اَ لهههههههههههههاَأخ َ  واَلَلههههههههههههها ِفيَلههههههههههههها َوأع 
 
 

 .َأي تذكرت أخوالها وأعمامها
 (5)اآلخر:  قالو  
هههههههَور   َ ي َجِنهههههههي ِ  ا هههههههى ال   ههههههها   ال   َتَغن 

 

  ِههههههههار َلهههههههها أ   َع   ههههههههه   َعن   َوَلههههههههو َتَعن 
 
 

 (6)« .هيجني َفذكرت أم عمار :على معنى (أم عمار)نصب 

 ۇئ وئچ»حيث قال: الخليل في هذا الموضعو  لم يذكر الزمخشري غير رأي سيبويهو 

انتصابه بمضمر، وذلك أنه لما بعثهم على اإليمان  چڃ ڄ ڄ چوكذلك  چۇئ
اقصدوا،  أي: چڃ ڄچ: وعلى االنتهاء عن التثليث، علم أنه يحملهم على أمر فقال

 . (7)« م مما أنتم فيه من الكفر و التثليث لك اخير   اأو ائتوا أمر  

                                                           

 .125( سبق تخريج البيت صـ 1)

 .1/210،و انظر المحتسب 2/426الخصائص  (2)

 .81جمل الخليل ( 3)

الخصائص  ،1/130جمل الخليل  :بال نسبة فيو  ،86هو لعمرو بن قميئة في فرحة األديب و  ،البيت من السريع( 4)
شرح  ،1/313شرح ابن يعيش على المفصل  ،2/426الحجة للقراء السبعة للفارسي  ،1/116المحتسب  ،2/429

 .409 ،408 ،4/407الخزانة  ،8/449اللباب في علوم الكتاب  ،5/169الدر المصون  ،2/157التسهيل 

 :بال نسبة فيو  ،برواية " لو تغربت " 1/286الكتاب و  ،203هو للنابغة الذبياني في ديوانه و  ،البيت من البسيط( 5)
النكت  ،87في ضرورة الشعر للسيرا ،2/240شرح الكتاب للسيرافي  ،2/427الخصائص  ،104جمل الخليل 

شفاء  ،2/156شرح التسهيل ، 3/22شرح ابن عصفور على الجمل  ،341األضداد البن األنباري  ،1/351لألعلم 
اللباب في علوم الكتاب  ،5/43الدر المصون  ،4/356ن البحر المحيط  479جواهر األدب ، 1/439العليل 

 .1/439المساعد  ،1/315شرح الحماسة للمرزوقي  ،9/287

 .104جمل الخليل ( 6)

 .2/181الكشاف ( 7)



   ووله ععا ى   ) آمنووا خريًا لم  (يف وجه نصب ) خريًا(  رأي سيبويه يف املبحث العاشر ) –الفصل األول  –الباب األول   

 

127 

 محذوفة . )يكن(لـ  انصبه خبر   أن :الكسائيو  رأي أبي عبيدة :العاني

كذلك لكم، و  ايكن خير   :نصب على ضمير جواب چۇئ ۇئ وئچ»:قال أبو عبيدة 
 (1)« .نهيو  كل أمر

 .(2)« لكم االكسائي يقول فيها: فآمنوا يكن خير   »:نقله ثعلب عن الكسائي فقالو 
ومن ذلك قول هللا »  :خط أ الكسائي حيث قالو  سيبويهو  لخليلولقد صحح المبرد قول ا

علم أنه يدفعهم عن  چڄ چزعم الخليل أنه لما قال:  چڃ ڄ ڄ چ:عز وجل
وقد قال قوم: إن ما هو  ،أمر، ويغريهم بأمر يزجرهم عن خالفه، فكان الت قدير: ائتوا خيرا لكم

ة؛ ألن ه يضمر الجواب وال دليل عليه، تقدير العربي   ا خطأ فيوهذ ،ا لكمعلى قوله: يكن خير  
ذا أضمر )ايتوا( فقد جعل )انتهوا( بدال   من  ا وقد مر  ا قاصد   منه، وكذلك انته يا فالن أمر  وا 

 (3)« .ذكر المضمرات ما يغنى عن إعادته
: انته  لذلك أظهروه فيو  المعنى عليه ،و  ما ذكره سيبويه أظهر،و »  قال ابن الحاجب :و 
 .(4) «اقاصد   اأمر   ائت

فإن تقدير مصدر  ،لك احسُبك خير   :هذا القول مردود بقولهمو  »:كما رده ابن مالك فقال
  (5)« .فإن أوسع صفة لمكان ال لمصدر  ،وراَءك أوسع لك :بقولهمو  ،ها ههنا ال يحسن

أي: ، مفعول بفعل محذوف وجوب ا  چ ڄ چــــــف چڄڃ ڄ چ » :صريحفي التو 
محذوفة،  ـ)كان(خبر ل  چ ڄ چوائتوا خير ا، وال يجوز ذكره لما تقدم، وذهب بعضهم، إلى أن 

ال تحذف مع اسمها ويبقى  (كان)وهو تخريج على قلة؛ ألن، انتهوا يكن خير ا لكم والتقدير: 
وأخواتها من ضمائر  (إياك)وفي التحذير بـ، الشرطيتينو( ( و)لإن)خبرها كثير ا إال بعد 

  .(6)« الخطاب المنفصلة
                                                           

 . 1/143مجاز القرآن ( 1)

 ،1/252إعراب القرآن للنحاس  ،2/134ا عرابه للزجاج و  آنانظر رأيه في معاني القر و  ،307/ 7مجالس ثعلب( 2)
أمالي ،  3/38معترك األقران  ،1/213مشكل إعراب القرآن لمكي ،1/411التبيان  ،1/593الزمخشري الكشاف و 

 .2/633و المغني ،2/159شرح التسهيل البن مالك،1/309اإليضاح في شرح المفصل  ،1/343الشجري 

 .3/283المقتضب ( 3)

 . 309/ 1( اإليضاح في شرح المفصل 4)

 . 159 /2شرح التسهيل ( 5)

 . 474، 473 /1 شرح التصريح على مضمون التوضيح( 6)
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ال تحذف مع اسمها دون  (كان)وقد رد  بعضهم هذا المذهب بأن  »:المصون  ر  وفي الد  
لمقدرة جواب شرط محذوف فيصير ا )يكن(أن   اخبرها إال فيما ال بد له منه، ويزيد ذلك ضعف  

، فحذفت الشرط وهو ااإليمان خير   المحذوف الشرط وجوابه، يعني أن  التقدير: إن تؤمنوا يكن
  .(1)« چڄچوأبقيت معمول الجواب وهو  ،ؤمنوا( وجوابه، وهو )يكن اإليمان(إن ت)

 لكم، قال محمد بن يزيد: هذا خطأ؛ ان خير  ومذهب أبي عبيدة: انتهوا يك» :قال القرطبيو 
  .(2) "وهذا ال يوجد في كالم العرب ،ألنه يضمر الشرط وجوابه

ألنه من  ؛منصوب باتصاله باألمر  چڄچذهب الفراء إلى أن  ،للفراء :الرأي العالث
نصوب باتصاله م  چڄچ ،چۇئ ۇئ وئچوقوله: » :حيث قال ،صفات األمر

ن األمر تصلح قبل ألم تر الكناية ع ،صفة األمر وقد يستدل على ذلكألنه من  ؛باألمر
و( اتصل االتقاء خيٌر لك، فإذا سقطت )ه :أي ،الخير، فتقول للرجل: اتق هللا هو خير لك

 .(3)« بما قبله وهو معرفة فنصب

معناه: وائتوا  چڃ ڄ ڄ چقوله تعالى: » :ضعف ابن عصفور رأي الفراء فقالو 
صفة  چڄچأن يكون  چڃ ڄ ڄ چجاز الفراء في قوله تعالى: وأ ،لكم اخير  

هذا ال  چڄچوذلك أن   ؛ضعيفوهذا وجه ، لكم المصدر محذوف تقديره: انتهاء خير  
فإذا أردت الصفة   يخلو أن تريد به الصفة التي تصحبها أو الخير الذي هو ضد الشر.

نحو ما  ،وحذفها قليل )ِمْن(َأما اللفظ فإن ه ال يجيء ذلك إال  بحذف ومعنى،  اضعف لفظ  
لكم من  اريق المعنى فألنه ال يلزم التقدير: انتهاء خير  وَأما من ط، (4)جاء من قولهم: هللا أكبر

ألن  أفعل يقتضي التشريك وليس كذلك، َأال ترى  : يكون في َأن تركوا االنتهاء خير؛تركه أي
فالكفر  (5)چڄ   ڦ ڦچألن ه ما تقدم من قوله تعالى:  ؛َأن  النهي هنا إن ما هو عن الكفر

 ر فيه.ال خي

                                                           

 .165، 4/164( الدر المصون 1)

 .6/25( الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 2)

المساعد  ،1/508إعراب القرآن للنحاس ،1/307مجالس ثعلب  و انظر،296 ،1/295معاني القرآن للفراء ( 3)
 1/195.شرح التسهيل ل ابن مالك 1/441

 ."من" بعد " أكبر" بحذف :أي( 4)

 .171سورة النساء اآلية ( 5)
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ن كان َأراد بالخير ضد من األسماء فيقبح الوصف به، بل ال يجوز  االشر كان اسم   وا 
فإن ورد به السماع نحو: مررُت برجٍل حجِر الرأِس، يحفظ وال ُيتعد ى،  ،ذلك بقياس أصال  

 .(1)« فلذلك جعله سيبويه على إضمار فعل

تفسير سيبويه:   چڃ ڄ ڄ چوقوله تعالى: » :أي سيبويه فقالقو ى الرضي ر و 
؛ ا لكم، وليس بوجهلكم، وقال الكسائي: التقدير: انتهوا يكن خير   اانتهوا عن التثليث وائتوا خير  

وقال الفراء: لو كان كن ذلك،  :، فال يقال: عبد هللا المقتول، أياال يقدر قياس   ألن )كان(
، وهو عنده بتقدير: انتهوا انتهاء ا، أي تكن محسن  اق هللا محسن  لجاز: ات على إضمار )كان(

لك، ووراءك  الك، ووراءك أوسع لك، بتقدير: حسبك وائت خير   الكم، وقولهم: حسبك خير   اخير  
 .(2)« في اآلية (ائت)يقوي مذهب سيبويه، أي تقدير "  ،أوسع لك اوائت مكان  

الكسائي و  هللا أعلم _ رأي أبي عبيدةو ر في اآلراء السابقة فاألولى بالقبول _بالنظو 
ن جر و  فالمعنى يقتضي هذا التقدير ،المحذوفة (كانـ )ل اخبر   چڄچ ى على غير القياس ا 

 فالمعنى يستقيم معه أكثر منه على تقدير سيبويه ،مع اسمها في مواضع حذف )كان(
وقال بعض  »:فقال ابحر المديد حيث رأى له وجه  قول صاحب ال يقوي ذلكو  ،الفراءو 

قلت: وهو أظهر من ، المحذوفة، وتقديره: ليكن اإليمان خير ا لكم (كان)الكوفيين: هو خبر 
ن منعه البصريون، قالوا: ألن  )كان( ال تحذف مع اسمها إال في مواضع  جهة المعنى، وا 

 مخصوصة، قال ابن مالك:
هههههههههههههههو  الخَبهههههههههههههههر  وي ههههههههههههههه فونلا وه    

 

 وَ عههههَد   و ولههههوو اِعيههههَرا  ا ا ههههَتلر 
 
 

ا على الجواز  .(3)« ولعل هذا الموضع أتى على غير المشهور تنبيه 

                                                           

 .3/96شرح جمل الزجاجي البن عصفور ( 1)

 .1/340شرح الرضي على الكافية ( 2)

 .1/595شرح التسهيل ،وانظر1/595البحر المديد  (3)
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 املبحث احلادي عشر  

 رأي سيبويه في:
 (ڻتوجيه نصب )
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 ( في قوله تعالى:ڻرأي سيبويه في توجيه نصب )
 (1)چۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ

 :اختلف أهل النحو في نصبه على ثالثة أوجه چڱ ڱ چ» :قال الهمذاني
منقول عن صاحب  (2)چ ٿ ٿ چه مصدر مؤكد منتصب عن قوله: أن :أحدها
من  (فعلة  وهي ) عما تقدمه، (5)چَوْعَد للاه      چكما انتصب ، (4)والقول ما قالت حذام(3)الكتاب

وهي الحالة التي يقع عليها الصبغ . والمعنى تطهير هللا ؛ ألن  ،(جلس)كالجلسة من (صبغ)
 اإليمان يطهر النفوس .

لََّة إهْبَراهْيمَ      چأنه بدل من  :والثاني  .(6)چمه
وكذلك . على)الملة((7)من قرأها نصًبا على الرد  الصبغة( )ونصب » قال الطبري:

  .(9) «، على رد ها عليهامن َرفع)الملة((8)ة( الصبغَرفع)
 (10)«. اتبعوا والزموا صبغة هللا :أي ،أنه منصوب على اإلغراء :والثالث

                                 
 .  138سورة البقرة آية ( 1)

 . 136سورة البقرة آية  ( 2)

 . 1/382الكتاب  ( 3)

قوها ... فإنَّ القوَل ما قالْت حذاممأخوذ من قول الشاعر: (  4)  إذا قالْت حذامه فصد ه
، وبال نسبة في جمل 2/596، وشرح شواهد المغني 3/18الفريد  البيت من الوافر وهو للجيم بن صعب في العقد   

، ما 1/269، أساس البالغة 1/199، جمل الزجاجي 3/204، العين 179 /2، الخصائص 178الخليل 
المزهر في  ،1/320، المغني 95، شرح شذور الذهب 4/131، أوضح المسالك 75ينصرف وما ال ينصرف 

 .  14 ، شرح قطر الندى2/403علم اللغة 

 من سورة النساء .122من اآلية  ( 5)

 . 135سورة البقرة اآلية  ( 6)

 . أي النصب على البدلية  ( 7)

َرِج َوابأِن َأِبي َعبأَلَة وهي في مهلني القرآن للفراء 8) َعأ  لزجاج، معاني القرآن ل1/83(  قراءة الرفع هي قراءة األأ
 .  1/388، الدر المصون 584، البحر المحيط 105، إعراب ثالثين سورة 1/215 
 . 428، المجيد في إعراب القرآن 1/584وقرأ الجمهور بنصب ) صبغة ( في البحر المحيط     

 .  116/ 3جامع البيان ( 9)

 . 383، 1/382الفريد  ( 10)



ه نصب" صبغة" (توجيرأي سيبويه يف املبحث احلادي عشر )  –الفصل األول  –لباب األول ا   

 
132

أما عن التوجيه األول وهو لسيبويه فقد ذكره في مجمل كالمه في باب ما يكون  132
فً  ى  وذلك قولك: له عل» :حيث قال ا،لنفسه نصبً  االمصدُر فيه توكيدً   .اَألأُف درهٍم ُعرأ

 (1) وص:ومثل ذلك قول األح 
ن نييييييي ييييييدوَد وا  ييييييَو الصي ييييييي ُْمَنحص  إن 

 

  َُْمَييييييي ص ييييييدوده   َقَسييييييمكا إليييييييو ميييييي  الصي
 

ن ما صار توكيدً  ، فقد أقر   اوا  َيُل، لنفسه ألنه حين قال: له على  واعَترف؛ وحين قال: أَلمأ
 .(2)«اوتوكيدً  امً وقس افً علم أنه بعد حلف؛ ولكنه قال: عر 

منصوبة   چڱ ڱ چوقال: قوم  » :قالف ،چڱڱ ڱ چ :وجعل منه قوله تعالى 
 بغُة: الديُن.، والصاهم: ال بل توكيدً ، وقال بعض(3)األمرعلى 

ت: ذاك ، كأنك قل(4)هو المظهر اأن يضمر شيئً على  فيما ذكرنا أجمعوقد يجوز الرفع 
جل ومن ذلك قوله  ،على هذا ونحوه رفعه ،وعد هللا، وصبغة هللا، أو هو دعوة الحق

 هذا الباب واعلمأ أن  ،كأنه قال: ذاك بالغ چ(5){مئحئ}ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤڤچوعز:
أن ه ليس بصفة وال من اسٍم قبله،  كمنصوٍب بما قبله من المصادر في أتاه النصبُ 

َد به، ولم َتحمله على مضَمٍر يكون ما ب ن ما ذكرَته لتَؤك   ا وهو مفعول  به.عده رفعً وا 
 (6):ومثُل نصِب هذا الباب قول الشاعر، وهو الراعى

 َدَأْبييتص إلييى أن َيْنبصييَت العَّيي ي  عييد مييا
 

  َيْمَصييي ص  اآلله فيييي َتَقاَصيييَر حت يييى  ييياد 
 

                                 
، 1/277، شرح أبيت سيبويه 1/256، والمقرب 166في ديوانه  لكامل وهو لألحوص األنصاري لبيت من اا ( 1)

، 3/233، وبال نسبة في المقتضب 21/72ني اواألغ ،8/243،244، 2/48، الخزانة 1/284شرح المفصل 
 . 9/162، 8/177، الخزانة 267

 . 1/380الكتاب  ( 2)

 . أي بالنصب على المفعولية ( 3)

  أي بالرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف ، أي : هذه صبغة . ( 4)

 هكذا وردت كتابة اآلية في كتاب سيبويه، حيث التبس األمر على سيبويه بين آتين : ( 5)
 هذه المقصودة هناو ، چمئحئجئی ی ی   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ    ۈئ چ 35 األولى : من سورة األحقاف آية

 .چڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڤ ڤ    ڤ چ ،45آية  والثانية : من سورة يونس

: المطاياو  ،يمصح : يذهبو  ،اآلل : الشخصو  الوجيف: سرعة السير،و  ،44ديوان الراعي ، الطويل من انالبيت( 6)
، 10/382ه في الكتاب هو لو  ترو حوا: سيروا رواحًا،و  ، ،أبردتم : خلتم في برد العشيو  ،المطا: الظهرو  الرواحل:

  .68بال نسبة في أسرار العربية و  ،1/231اإلنصاف 
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ييْحبتى 133 يييَ  المَااَيييا ثييم  قلييتص لصص  َوجه
 

 يييييييييوا حص  وليييييييييم َيْنرهليييييييييوا َأبيييييييييَردتصمص فَتَروَّ
 

صدر قصيدته، فصار دأبت بمنزلة  سرت، لما ذكر في :رف أن قوله )دأبت(ألنه قد ع
 (1)«.ضميره الذى هو في (أوجفتـ)ل اتوكيدً  (وجيف المطايا)أوجفت عنده، فجعل 
 ،ر من كالمه ترجيح النصب على المصدريةلكن يظهو  ،اآلراء األخرى  فسيبويه لم يرد  

 . غيرهم من النحاةوأبو حيان و  الرضيو  الزمخشري و  (2)تبعه المبرد و 
كما  (3)چٿ ٿ چ:مصدر مؤكد منتصب على قوله چڱ ڱ چ»:قال الزمخشري  

، وهي الحالة كالجلسة من جلس( غَ صبَ )من  (ةلَ عأ فِ  )وهي ،عما تقدمه (4) چ ڱ ڱ چانتصب 
  .(5)« النفوس ألن اإليمان يطهر ؛تطهير هللا :والمعنى ،يقع عليها الصبغ التي
جملة تدل على ذلك المصدر  فالمصدر المؤكد لنفسه هو الذي يؤكد: »قال الرضيو 
ن ما تقدمها من ؛ ألونحوها(7)چڀ ڀ چ،(6)چ يب ىب چ،چڱڱ ڱ چا، ومنه: نًص 

  .(8) «على معاني هذه المصادر نص  الكالم 
أظهرها أنه منصوب  ،ه على أوجهج ِ فوُ  ،فأما النصب» :كما رجحها أبو حيان بقوله

 چ ڇ ڇ ڇ چ :عن قوله :وقيل چٿ ٿ ٿ چانتصاب المصدر المؤكد عن قوله:

قيل هو نصب على اإلغراء أي: الزموا صبغة هللا ،و  و (9)چژژ ڈ چ ه: عن قولوقيل
انتصاب المصدر المؤكد  اواألحسن أن يكون منتصبً قيل : بدل من قوله "ملة إبراهيم " ... 

صبغنا هللا باإليمان  :كان المعنى ،فإن كان األمر للمؤمنين ،چٿ ٿچ: عن قوله

                                 
 . 383، 1/382الكتاب ( 1)
 . 3/233المقتضب ( 2)

 . 135سورة البقرة آية ( 3)

 .1/335انظر الكشاف  ،4سورة يونس آية چڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ چ:وهو يشير بذلك إلى قوله تعالى( 4)

 . 1/335الكشاف ( 5)

 . چ يب ىب  مبخب  حب     جب يئ  ىئ مئ حئ جئ چ. وتتمة اآلية : 88سورة النمل آية ( 6)

 ڀ   پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ  چ:  24في سورة النساء اآلية  -تعالى–يشير بذلك إلى قوله ( 7)

 . چڀڀ  ڀ

 .1/324 شرح الرضي على الكافية( 8)

 . 137سورة البقرة آية ( 9)
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ن كان األمر لليهود والنصارى  ،صبغة 134 صبغنا هللا  :فالمعنى ،ولم يصبغ صبغتكم . وا 
 (1)«.ال مثل تطهيرنا اوطهرنا به تطهيرً  ،باإليمان صبغة ال مثل صبغتنا

 ،(4)النحاسو  (3)فمن النحاة من وافق سيبويه كالمبرد  (2)في البيت (امك سَ قَ )وأما نصب  
إن ي ال يخلو أن يكون بما تقدم من قوله ) (قسم)فانتصاب  »:واحتج له ابن جني فقال

دودَ  َو الصي ن ني إ)أو من جملة قوله (ُْمَنحص َُْمَي ص وا  إن ي فال يجوز أن يكون من جملة ) ،(ليو 
دودَ  َو الصي وخبرها  (إن  )( ؛ من حيث كان في ذلك الحكم بجواز الفصل بين اسم ُْمَنحص

فثبت بذلك أنه من الجملة الثانية وأنه منصوب بفعل  ،بمعمول جملة أخرى أجنبي  عنها
َُْمَي ص )محذوف دل  عليه قوله:  ن ني إليو   (5)«.اأقسم قسمً  :أ ي (وا 

قولــه:  »:فقال ،على االعتراض(اقسمك )لذي نصب ومنهم من خالفه مثل ابن السراج ا
إنما يكون توكيًدا للشيء أو لدفعه؛ ألن ُه  ،وجملة هذا الذي يجيء معترًضا ،( اعتراضقسمكا)

 .(6) «ضُح عن الشيء ويؤكده بمنزلة الصفة في الفائدة يو 
لََّة إهْبَراهْيمَ      چأنه بدل من  :التوجيه الثاني  .(7)چمه
  وهذا الرأي لألخفش من البصريين ووافقه الفراء من الكوفيين ،ينسبهولم  (8)ذكره الهمذاني
كأنه قيل  (9)چا صونصوْا هصودك چألنهم حين قالوا لهم  بالنصب؛  چڱڱ ڱ چ»فقال األخفش: 

يمَ چ (ال) :فقالوا ،لهم: ات ِخُذوا ِهِذِه الِمل ةَ  لََّة إهْبَراهه ثم أبدل  ،: َنت ِبُع ِمل َة إبأراهيمأي چ َبْ  مه
بأَغَة( من         .(10) «بالنصب چڱڱ ڱ چ: فقال( الِمل ة))الصِ 

                                 
 . 1/584البحر المحيط ( 1)
ن نيوتمامه :   ـ132 سبق تخريجه ص ( 2) دوَد وا  َو الصي َُْمَي ص َقَسمكا إليإن ي ُْمَنحص دوده   و م  الصي
 . 3/233المقتضب ( 3)
 . 107شرح أبيات سيبويه للنحاس  ( 4)
 . 178التنبيه على شروح مشكالت الحماسة البن جني  ( 5)
 . 2/261األصول في النحو  ( 6)
 . 135سورة البقرة اآلية  ( 7)
 . 2/144، ونسبه المحقق لألخفش نقاًل عن القرطبي، انظر الجامع ألحكام القرآن 1/383الفريد  ( 8)
 . 135اآلية  سورة البقرة من ( 9)
 . 1/159لألخفش  معاني القرآن ( 10)
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 .(1)« (ةل  المِ )مردودة على  ،نصب چڱڱ ڱ چوقوله:   :وقال الفراء

ألن أمر هللا جل  وعز   ؛وهو قول حسن»:واستحسنه النحاس فقال ،(2)ووافقهما الزجاج 
 . (3) «ونهيه ودالئله مخالطة للمعقول كما يخالط الصبغ الثوب

، وقد طال بين المبدل  ،وأم ا البدل »:حيث قال، ذا التوجيهه أبو حيانواستبعد   فهو بعيد 
 . (4) «منه والبدل بجمٍل، ومثل ذلك ال يجوز

 (5). أي اتبعوا والزموا صبغة هللا ،أنه منصوب على اإلغراء :التوجيه الثالث 
 ،والكسائي من الكوفيين هو الخليل من البصريين والقائل بهذا ،ذكره الهمذاني ولم ينسبه 

مر اُ فعلى معنى فعل م چڱڱ ڱ چأما نصب و » :أما الخليل فقال ح لعلم المخاطب رِ ط  ضأ
 . (6) «الزموا صبغة هللا  :بمعناه وهو

وهو  (7)«.الزموا :أي لى اإلغراءأو ع ،هي منصوبة على تقدير اتبعوا »:وقال الكسائي  
 .(8)وما ذكره الزجاج في إعراب القرآن 

 .(9)هذا التوجيه عن الكسائي وحده  بيالقرط وقد نقل
ونَ چ :وقوله :التوجيه فقال وقد رد الزمخشري هذا  عطف على  (10)چ َوَنْحنص َلهص عابهدص

لَّةَ چبدل من  چڱڱ ڱ چوهذا العطف يرد  قول من زعم أن  چٿ ٿچ يمَ  مه أو  چإهْبَراهه
خراج الكالم عن  ، لما فيه من فك النظم وا  نصب على اإلغراء بمعنى: عليكم صبغة َّللا 

 . (11) «قه التئامه واتسا

                                 
 .2/144لجامع ألحكام القرآن ،ا1/73، وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي1/82معاني القرآن للفراء  ( 1)
 . 1/215انظر معاني القرآن للزجاج  ( 2)
 . 1/267إعراب القرآن للنحاس  ( 3)
 . 1/584البحر المحيط  ( 4)
 . 1/382،383الفريد  ( 5)
 . 69كتاب الجمل المنسوب للخليل  ( 6)
 .80معاني القرآن للكسائي  ( 7)
 . 1/14في إعراب القرآن المنسوب للزجاج  ( 8)
 .2/144 انظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ( 9)
 . 138سورة البقرة آية  ( 10)
 . 1/336الكشاف  ( 11)
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ونَ چأما اإلغراء فتنافره آخر اآلية وهو قوله: :»وقال أبوحيان إال إن  ،چَوَنْحنص َلهص عابهدص

، ال حاجة تدعو إليه، وال دليل من الكالم عليه ، وهو إضمار   (1) «.قدر هناك قول 
 يبويه هو األولى بالقبول ألمور:نجد أن رأي س وبالنظر في هذه المسألة

 .(2)فلم يرده أحد من النحاة بل استحسنوه  أنه سلم من الضعف والرد   :أحدها
( ونحوها على ص غة)ي ال تنافي القول بانتصاب وه ،قد قرئت بالرفع (ةغَ  ْ صه )أن  :ثانيها

هو  اوقد يجوز الرفع فيما ذكرنا أجمع على أن يضمر شيئً  » :المصدر المؤكد قال سيبويه
على هذا ونحوه  ،وة الحقأو هو دع ،المظهر، كأنك قلت: ذاك وعد هللا، وصبغة هللا

 .(3)«رفعه
 ،وجعل منه المصدر المؤكد ،احذف فيه المبتدأ وجوبً في باب ما  كما ذكره أبو حيان

لنفس الجملة إذا رفعت  اوفي المصادر التي انتصبت توكيدً » :فأجاز رفعه على الخبرية فقال
ْنَ  للاچفعلى إضمار مبتدأ ال يجوز إظهاره نحو      (5)چَوْعَد للاه چو چڱڱ ڱچو (4)چصص

 . (7) «ذلك صنع هللا  :أي (6)چ تاَب للاه چو

أن أصحاب الرأي الثاني قد أجازوا الرفع على الخبرية، فالفراء من أصحاب : ثالثها
ك ال : جد  كما تقول العرب ،اولو رفعت الصبغة والملة كان صوابً  » :التوجيه الثاني قال

 .(9)«هو جد ك  ،صبغة هللا أراد: هي ملة إبراهيم، هيك. فمن رفع ك ال كد  وجد   ،(8)ككد  
 (10)«.ولو قرئت بالرفع لجاز »: ه الثالثمن أصحاب التوجيوهو وقال الكسائي 

                                 
 . 1/584البحر المحيط  ( 1)
، الجامع 428،المجيد في إعراب القرآن 1/584، البحر المحيط 1/335، الكشاف 3/233انظر المقتضب  ( 2)

 . 2/144ألحكام القرآن 
 . 1/238الكتاب  ( 3)
 . 88ية اآلسورة النمل  ( 4)
 . 122ية اآلسورة النساء  ( 5)
 . 127ية اآل النساء سورة  ( 6)
 .3/1088االرتشاف  ( 7)

 .302، 297/ 1، وجمهرة األمثال 172/ 1في مجمع األمثال المثل (  8)

 .2/144، وانظر الجامع ألحكام القرآن 1/83معاني القرآن للفراء  ( 9)

 .80معاني القرآن للكسائي  ( 10)
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 املبحث الثاين عشر  

رأي سيبويه في  
 العوامل المعنوية
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 العوامل المعنوية رأي سيبويه في 
عامل و  عامل لفظي، :العامل على ضربين، و االبتداء عامل معنوي  و »  :قال الهمذاني 

، ال حظَّ للسان فيه نما يعبر عنه، و معنوي   :ضربانالمعنوي و  حرفو  فعل :فاللفظي ،ا 
ما يجري مجراها ، و هو تعر ِّيه من العوامل الظاهرةو  عامل الرفع في االسم المبتدأ :أحدهما

، هو وقوعه موقع االسم، و عامل الرفع في الفعل المضارع :اآلخر، و نحو: إْن زيٌد قام
 عنده بالباء. (الظريف)سيبويه ال يثبت من العامل المعنوي إال و 

مررت  :في قولك (الظريف)هو أن تجر ، و عاماًل ثالثًا معنوياً (1)قد أثبت أبو الحسن و 
كونه صفة لمجرور معنى ُيعرف ، و ما أشبه هذا بكونه صفًة لمجرورو  بزيد الظريف،

 .(3)«فاعرفه  (2)بالقلب
ولكن اختلفت آراؤهم في رافع المبتدأ أو الخبر،  ،الخبرو  بتدأاتفق النحويون على رفع الم

ولم ينقل الهمذاني في مسألتنا هذه غير رأي سيبويه في رافع المبتدأ، فلم ينقل لنا الخالف 
 لكنه ذكر خالًفا في العامل المعنوي.و  الوارد في ذلك عن النحاة،

 ي أورده الهمذاني، قبل البحث في الخالف الوارد في العوامل المعنوية الذو  
 رأي سيبويه في كل منهما أود اإلشارة بإيجاز إلى أمرين:و  كذا الخالف في رافع المبتدأ،و 

 القول بالعامل .: أولهما

على رأس القائلين بنظرية و  لقد استفاض بحث العلماء في البحث في نظرية العامل
هذا باب »  :من ذلك قوله ،(4)بين ثنايا كتابه  )العامل(وقد ترددت لفظة  ،العامل سيبويه

وهي تجري على ثمانية مجار: على النصب والجر والرفع  أواخر الكلم من العربية مجارى 
 والجزم، والفتح والضم والكسر والوقف.

الثمانية يجمعهن في اللفظ أربعة أضرب: فالنصب والفتح في اللفظ  اري وهذه المج
 ضرٌب واحد، والجر والكسر فيه ضرب واحد، وكذلك الرفع والضم، والجزم والوقف.

                                 
 . صد أبا الحسن األخفش.يق( 1)

 . يوضح معنى كونه معنويًا ( 2)

 . 162، 161/ 1الفريد( 3)

، 319، 112/ 3، 331، 315، 281، 124، 61، 56، 35/ 2، 202، 128، 127، 94، 13/ 1( الكتاب 4)
 . 64المدارس النحوية و 
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نما ذكرت لك ثمانية مجار ألفرق بين ما يدخله ضرٌب من هذه األربعة لما يحدث فيه  وا 
وبين ما يبنى عليه الحرف بناًء ال يزول  -وليس شيء منها إال وهو يزول عنه  -العامل 

عنه لغير شيء أحدث ذلك فيه من العوامل، التي لكل منها ضرٌب من اللفظ في الحرف، 
 .(1) «وذلك الحرف حرف اإلعراب

تبتدئه لتنبه ألنك :» قال في موضع آخر في )باب من االستفهام يكون االسم فيه رفعًا(و 
وذلك قولك: زيٌد كم مرًة رأيته، وعبد هللا هل لقيته، وعمرٌو  المخاطب، ثم تستفهم بعد ذلك،

هال لقيته، وكذلك سائر حروف االستفهام؛ فالعامل فيه االبتداء، كما أنك لو قلت: أرأيت زيدًا 
م في موضع فما بعد المبتدأ من هذا الكال ،هو العامل، فكذلك هذا(علمت)هل لقيته، كان 

 .(2) «خبره 
العامل في الجملة هو المتكلم، وهذا و  جعل األثرو  هناك من النحاة من أنكر العاملو 

نما قال النحويون: عامل لفظيو  »واضح من كالم ابن جني:  عامل معنوي ليروك أن و  ا 
بعضه يأتي عارًيا و  ائمٌ ليت عمًرا قو  بعض العمل يأتي مسبًبا عن لفظ يصحبه: كمررت بزيد،

رفع الفعل لوقوعه موقع االسم، هذا و  من مصاحبة لفظ يتعلق به كرفع المبتدأ باالبتداء،
 محصول الحديث، فالعمل من الرفعو  عليه صفحة القول، فأما في الحقيقةو  ظاهر األمر،

نما قالوا لفظيو  الجزم إنما هو للمتكلم نفسه ال لشيء غيره،و  الجرو  النصبو  نوي لما معو  ا 
هذا و  ظهرت آثار فعل المتكلم بمضامة اللفظ للفظ، أو باشتمال المعنى على اللفظ،

 (3).«واضح
 اآللة: العامل،و  لهذه المعاني هو المتكلم،كما ذكرنا فالموجد »هو ظاهر قول الرضي: و 

كذا الموجد لعالمات هذه المعاني هو المتكلم، لكن النحاة جعلوا اآللة كأنها و  السم،محلها او 
 .(4)« عالماتهالو  هي الموجدة للمعاني

 ثانيهما: معنى العامل:
 .(5) «والعامل ما به يتقوم المعنى المقتضى » عرفه ابن الحاجب بقوله:

                                 
 . 67، وانظر المدارس النحوية  13/ 1( الكتاب 1)

 .  127/ 1( الكتاب 2)

  .70، 69تبعه ابن مضاء في كتابه " الرد على النحاة و  .110، 1/109( الخصائص 3)

 . 1/72( شرح الرضي على الكافية 4)

 .1/72 ( شرح الكافية للرضي5)
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هو ما أوجب بواسطة كون آخر الكلمة على وجه »كما عرفه صاحب األسرار بقوله: 
المراد بالواسطة مقتضى اإلعراب ، و هو في األسماء توارد ، و مخصوص من اإلعراب

  .(1) «المعاني المختلفة عليها فإنها أمور خفية تستدعي عالئم ظاهرة لتعرف 
امل لفظًيا كان أو معنوًيا، ما به يتقوم أي: يحصل، المعنى المقتضى أي: معنى من والع

إذ به  ؛المعاني المعتورة على المعرب المتقضية لإلعراب، ففي: )جاءني زيد(، جاء: عامل
إذ  ؛حصل معنى الفاعلية في )زيد(، فجعل الرفع عالمة لها، وفي )رأيت زيدا(، رأيت: عامل

ولية في )زيد( فجعل النصب عالمة لها، وفى )مررت بزيد(، الباء: به حصل معنى المفع
 .(2)إذ به حصل معنى اإلضافة في )زيد(، فجعل الجر عالمة لها ؛عامل

العامل المعنوي: »أما العامل المعنوي مدار بحثنا هنا فقد عرفه الشريف الجرجاني فقال: 
نما هو معنى يعرف بالقلب ،ما ال يكون للسان فيه حظ  .(3)«وا 

 نا: مسألتهذا يأخذنا إلى المقصود بالبحث في و 

 الخالف في العوامل المعنوية: :أوال 

المعنوي و  االبتداء عامل معنوي....و  رفع باالبتداء..... (4)﴾پ ﴿»قال الهمذاني: 
ما يجري و  هو تعر ِّيه من العوامل الظاهرة،و  ا: عامل الرفع في االسم المبتدأضربان: أحدهم

 هو وقوعه موقع االسم،و  اآلخر: عامل الرفع في الفعل المضارع،و  مجراها نحو: إْن زيد قام،
  (5)«سيبويه ال يثبت من العامل المعنوي إال هذينو 

 عن العوامل اللفظية ألجل اإلسناد نحو: زيد قائم.  (6)هو التجردفأما رافع المبتدأ 
 أن المبتدأ مرفوع باالبتداء وأن الخبر مرفوع بالمبتدأ. (7)مذهب سيبويه وجمهور البصريين
                                 

 . 31، 30رسالة اإلظهار (1)

 .1/197( الفوائد الضيائية 2)

 . 146( التعريفات للجرجاني 3)

 . 2سورة الفاتحة اآلية ( 4)

 . 1/161( الفريد 5)

 . 1/66( وشرح المفصل 5واإلنصاف مسألة ) 1/278وهو رأى البصريين، الكتاب ( 6)

، واللباب 2/816، وشرح ألفية ابن معطى 1/84، وشرح المفصل 110، واللمع 1/58: األصول انظر( 7)
 . 1/331، والهمع 1/205، والمساعد 1/128
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نما تريد و  فإذا بنيت الفعل على االسم قلت: زيد ضربته، فلزمته الهاء،»قال سيبويه:  ا 
إذا قلت: عبد هللا منطلق، فهو في موضع  (منطلق)بقولك مبني عليه الفعل أنه في موضع 

 هللا، فنسبته له ثم بنيت عليه الفعل ارتفع به، فإنما قلت: عبدو  هذا الذي بني على األول
 .(1)«رفعته باالبتداءو 

 .(2) )رافع المبتدأ(هو ما تم تفصيله في مسألة و 
 ثانيا: رافع الفعل المضارع، ففي رافع المضارع أقوال:

 (يضربـ)هو وقوعه موقع االسم، نحو زيد يضرب، فو  ي : رافعه أمر معنو القول األول
هذا باب وجه  »من تبعهما، فقال سيبويه:و  المبردو  هذا على رأي سيبويهو  واقع موقع ضارب،

علم أنها إذا كانت في موضع اسم مبتدأ، الرفع في هذه األفعال المضارعة لألسماء، ا دخول 
ال مبني على مبتدأ، أو في و  ير مبتدأ،أو اسم يبني على مبتدأ، أو في موضع اسم مرفوع غ

 كينونتها في هذا الموضع ألزمتها الرفع،و  موضع اسم مجرور أو منصوب، فإنها مرتفعة،
كينونتها في موضع األسماء ترفعها كما ترفع االسم كينونته و  هي سبب دخول الرفع إليها...و 

 .(3)«مبتدأ
اعلم أن هذه األفعال المضارعة ترتفع بوقوعها مواقع األسماء مرفوعة »قال المبرد: و 

 . (4)«ضة، فوقوعها مواقع األسماء هو الذي يرفعهاكانت األسماء أو منصوبة أو مخفو 

ليه ذهب الفارسي حيث قال: و   فمضارعتها االسم أوجبت لها جملة إعرابها الذي هو »ا 
قوعها موقع االسم كقولنا: مررت برجل الجزم، فأما الرفع فيها خاصة فلو و  النصبو  الرفع

 (5) «(يكتب، فـ)يكتب( ارتفع لوقوعه موقع )كاتب
وقول البغداديين: إننا ننصب الجواب على »هو رأي ابن جني فصرح به في قوله: و 

أما الصحيح فقولهم: الصرف: أي  ،الصرف، كالم فيه إجمال، بعضه صحيح، وبعضه فاسد

                                 
 .127، 2/126انظر ، و  1/81( الكتاب 1)

 . 74صفحة  (2)

عن  68تور/ شوقي ضيف في كتابه " المدارس النحوية ، وهذا يرد ما ذهب إليه الدك 410، 409/ 3( الكتاب 3)
 " . أما العامل في المبتدأ فاالبتداء، وهو العامل المعنوي الوحيد الذي أثبته سيبويه سيبويه بقوله : "

 .2/356، التصريح 1/130، شرح ابن عصفور على الجمل 36انظر أسرار العربية ،  5/ 2( المقتضب 4)

 .76( اإليضاح للفارسي 5)
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فأما  ،بالفعل الثاني عن معنى األول، وهذا هو معنى قولنا: إن الثاني يخالف األول ينصرف
ألن المعاني ال تنصب األفعال،  ؛انتصابه بالصرف فخطأ، وال بد له من ناصب مقتض له

نما ترفعها المعاني، والمعنى الذي يرفع الفعل هو وقوع الفعل موقع االسم، وجاز في  وا 
ا المعنى، أعني االبتداء، هعنى، كما جاز في األسماء أن يرفعاألفعال أن يرفعها الم

ها ملمضارعة االسم للفعل، فكما أن المضارعة في الفعل بمنزلة التمكن في االسم، في إيجاب
جنس اإلعراب لهما، فكذلك وقوع الفعل موقع االسم يوجب له الرفع، كما أن ابتداء االسم 

نتصب إال بناصب لفظي، فكذلك األفعال ال تنتصب يوجب له الرفع، وكما أن األسماء ال ت
 (1). «إال بناصب لفظي

 (2)هو مذهب الزمخشري و 
و مما يدل على أنه واقع موقع االسم رجوعهم إليه في »احتج له ابن عصفور فقال: و 

  (3) الضرورة، قال الشاعر:
ْْْْْْأ  ف   ْْْْْْإلْْْْْْى ف   ت  ب  ْْْْْْو  مه  ْْْْْْآي   ت  د  مْْْْْْا     اب 
 
 

    ْْْْْْو  هْْْْْْي   ْْْْْْفرو  م مثلهْْْْْْا فارق هْْْْْْا  
 
 

 

  (4) «ما كدت أؤوبو  ما قال:و  ما كدت آيبا،و  فقال:
لم و  سوف تفعل، حيث المضارع فيها مرفوعو  واعترض على هذا الرأي بنحو: هال تفعل،

  (5)ال حرف التنفيس.و  يقع موقع االسم؛ ألن االسم ال يقع بعد حرف التحضيض

فإن الفعل في هذه المواضع مرفوع مع أن االسم ال يقع فيها، فلو لم »قال ابن مالك: 
يكن للفعل رافع غير وقوعه موقع االسم لكان في هذه المواضع مرفوًعا بال رافع، فبطل القول 

 .(6)« قوعه موقع االسمو  بأن رافعه
                                 

  .1/275( سر صناعة اإلعراب 1)

 .109انظر المفصل  (2)

،و الضمير في " مثلها " يعود على هذيل ، وله في شرح الكافية 31ط شرًا، ديوانه من الطويل وهو لتأب (3)
، الدرر 8/374، الخزانة1/83، شرح الحماسة للمرزوقي 203/التصريح ا،3/1228،االرتشاف1/452الشافية

، شرح 4/27، شرح الرضي على الكافية 2/554، اإلنصاف 1/130بال نسبة في شرح جمل الزجاجي و  ،1/107
وضح المسالك أ، 298، التوطئة 1/345، شفاء العليل 1/393، شرح التسهيل 7/13بن يعيش على المفصل ا
  .1/259، شرح األشموني 1/325، شرح ابن عقيل 1/197، المساعد 1/32، اللمحة البدرية 1/302

  .1/36( شرح ابن عصفور 4)

 .1/131.، التصريح 1519/ 3رح الكافية الشافية ( انظر ش5)

 . 1519/ 3الشافية ( شرح الكافية 6)
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أجيب بأن الرفع استقر قبل دخول حرفي و  »وأجاب عن ذلك الشيخ خالد بقوله: 
 .(1) «، إذ أثر العامل ال يغيره إال عامل  آخر التنفيس، فلم يغيراهو  التحضيض

في موضع  ـ)يقول(و من ذلك أيضا هال يقول زيد ذاك، ف»هذا ما يفهم من قول سيبويه: و 
 .( 2)«ال فعلو  )هال( ال تعمل في اسمو ابتداء،

 .الجزمو  ارتفع المضارع لتجرده من عوامل النصب القول الثاني:

هو الفعل المستأنف، و  و الرفع في األفعال المستقبلة»هو قول الخليل فهذا ظاهر قوله: و  
عالمة الفعل المستقبل أن يقع في و  صب،رفع أبًدا، إال أن يقع علي حرف جازم أو حرف نا

: أنا معناه باأللفو  النون،و  الياءو  التاءو  هي األلفو  أول الفعل أحد هذه الحروف األربعة،
أحد هذه  بالياء: هو يخرج ، و بالنون : نحن نخرج ،فإذا وقعو  بالتاء أنت تخرج،و  أخرج،

 .(3)«الحروف كان رفعًا أبداً 

 جل في البقرة:و  الرفع على فقدان الناصب مثل قول هللا عزو »قال في موضع آخر: و  
معناه: أال تعبدوا، فلما أسقط حرف  (4)چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ

  .(5)«الناصب رفع

 الجازم.و  صبفهذا يدل على أنه يرى أن ناصب المضارع هو تجرده من النا 

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چقوله: و »هو رأي الكوفيين، حيث قال الفراء: و  

رفعت )تعبدون( ألن وجود )أن( يصلح فيها، فلما حذف الناصب رفعت، كما قال  چ ۋ ۋ
و في (8)چۋ ٴۇ ۈ چكما قال: و  ،(7)قرأ اآلية (6)چ ھ ھ ہ ہ ہ چهللا: 

                                 
 .2/357( شرح التصريح 1)

  .10/ 3( الكتاب 2)

  .165 ،164( الجمل المنسوب للخليل 3)

 .83( سورة البقرة اآلية 4)

 .140( الجمل 5)

 .64اآلية  الزمر( سورة 6)

 ( أي: الفراء.7)

 . 6دثر اآلية ( سورة الم8)
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ثر   چقراءة عبد هللا  ن ن   ْس   ك  ، فهذا وجه من الرفع، فلما لم تأت بالناصب (1) چ وال   م 
 .(2)«رفعت

ن ن   چهي في قراءة عبد هللا و »ذكره في موضع آخر فقال: و  ثر   أن وال   م  فهذا  ،چ ْس   ك 
 رفع وجه القراءةالو  ا،لو جزمه جازم على هذا كان صوابً و  ،(تستكثر)شاهد على الرفع في 

 .( 3)«العملو 

عوامل األسماء ال تعمل و  قد رد ابن عصفور رأي الفراء بأن التعري من عوامل األسماء،و 
 ( 4)في األفعال. 

  (5)بينما صححه ابن مالك لسالمته من النقض. 

ه نسب أن المضارع ارتفع بما بدأ به من زوائد وهي حروف المضارعة القول الثالث:
بقوله : " و أما الكوفيون فذهبوا إلى أنه يرتفع بالزوائد التي في أوله ، و  للكسائي األنباري 

 (6)" هو قول الكسائي

ألنه لو كان الزائد هو الموجب »ه األنباري ظاهر الفساد قد رد النحاة هذا الرأي، فعد  و  
الجزم ال يدخل و  ال جزمه مع وجوده، ألن عامل النصبو  للرفع لوجب أال يجوز نصب الفعل

م، دل على أن جزمه بدخول الجواز و  على عامل الرفع، فلما وجب نصبه بدخول النواصب،
 . (7)«الزائد ليس هو العامل

 (8)كما اعترض األزهري بأن جزء الشيء ال يعمل فيه.

                                 
، الجامع 8/372، البحر المحيط 1/181، الكشاف 2/337يحي، انظر المحتسب و  األعمشو  ( قراءة الحسن1)

 .19/69ألحكام القرآن 

، شرح ابن عصفور على 1519/ 3، شرح الكافية الشافية 36انظر أسرار العربية و  ،1/53( معاني القرآن للفراء 2)
 .2/356التصريح شرح ، 36/ 1الجمل 

 .3/201( معاني القرآن للفراء 3)

 . 1/36( انظر شرح ابن عصفور على الجمل 4)

  . 1519/ 3ة الشافية ( انظر شرح الكافي5)

 .357/ 2التصريح  شرح،36/ 1مل شرح ابن عصفور على الج و انظر: ،36أسرار العربية  (6)

 .36( أسرار العربية 7)

 .2/356( انظر التصريح 8)
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 .(1)«سيبويه ال يثبت من العامل المعنوي إال هذين»قال الهمذاني: 
و العامل في الصفة »ل في الصفة، فقال: األخفش في العامو  ثم نقل خالفا بين سيبويه 

قد و  عنده هو العامل في الموصوف، نحو: مررت بزيد الظريف، فجر الظريف عنده بالباء،
 هو أن تجر الظريف في قولك: مررت بزيد الظريف،و  أثبت أبو الحسن عاماًل ثالًثا معنوًيا،

 .( 2)«بالقلب فاعرفهكونه صفة لمجرور معنى يعرف و  ما أشبه هذا بكونه صفة لمجرور،و 

أما رأي سيبويه في العامل في الصفة فهو أن العامل فيها هو العامل في الموصوف، 
فأما النعت الذي جرى على المنعوت فقولك: مررت برجل ظريف »وهذا ما يفهم من قوله: 

نمو  ا مثل المنعوت؛ ألنهما كاالسم الواحد،َقْبُل، فصار النعت مجرورً  ا صارا كاالسم الواحد ا 
لكنك أردت الواحد من و  أنك لم ترد الواحد من الرجال الذين كل واحد منهم رجل، قَِّبلِّ من 

 .(3) «الرجال الذين كل واحد منهم ظريف

؛ ألن المنسوب إلى المتبوع في قصد و مذهب سيبويه أولى»اختاره الرضي فقال: و 
قصده في  المتكلم منسوب إليه مع تابعه، فإن المجيء في: جاءني زيد الظريف، ليس 

،و كذا في: جاءني العالم زيد، و: ا، بل إلى زيد المقيد بقيد الظرافةا إلى زيد مطلقً منسوبً 
 التابعحتى صار  التابع حكم العامل المنسوب معنى،فلما انسحب على  جاءني زيد نفسه،

كان الثاني هو األول في المعنى، كان األولى انسحاب و كفرد منسوب إليه،  معاً  المتبوعو 
 .(4) «ا تطبيقا للفظ بالمعنىعمل المنسوب عليهما معً 

حكم على الموصوف يتبعه الصفة كلمة واحدة ينطلق إليها قصد المتكلم فالو  فالموصوف
المنعوت و  الدليل على أن النعتو  »الزجاجي حيث قال:  دلل عليهو  الحكم على الصفة،

كالشيء الواحد أنك إذا قلت: مررت بزيد األكحل، فيتنزل زيد األكحل عند من ال يعرف 
يعرفه فصار زيد األكحل كله على هذا بمنزلة زيد  بزيد وحده، منزلة زيد عند من الشخص

 .(5)«حده عند من يعرفه بهو 

                                 
  .1/161( الفريد 1)

 .1/162( الفريد 2)

 .2/107، التصريح 2/279انظر رأيه في شرح الرضي على الكافية و  .1/421( الكتاب 3)

  .2/107انظر التصريح و  .2/279( شرح الرضي على الكافية 4)

 .1/300( البسيط في شرح الجمل للزجاجي 5)
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فربما صارت الصفة لكونها عالمة للشخص ال يعرف إال بذكرها مقترنة باالسم فأصبحت 
 صفته كالكلمة الواحدة.و  لذا كان الموصوفو  علًما عليه يعرف بها

 .(1)هو ما ذهب إليه المبرد إذا لم يتعدد العامل. و 
هو تبعيتها للموصوف حكاه الرضي و  بينما ذهب األخفش إلى أن العامل فيها معنوي  
  .(2)«هو كونها تابعةو  الخبر،و  قال األخفش: العامل فيها معنوي كالعامل في المبتدأو  »فقال:

إذ العامل المعنوي في كالم »َعدَّ الرضي كون العامل في الصفة معنوًيا خالف الظاهر و 
 .(3) «العرب بالنسبة للفظي كالشاذ  النادر فال يحمل عليه المتنازع فيه

الثالثة للعامل المعنوي، فلم يذكر ما أورده لقد اقتصر الهمذاني على ذكر هذه المواضع و 
 النحاة من عوامل معنوية أخرى، وهي:

  العامل في خبر المب دأ ظرف ا. -أ
خالف، حكاه فقد ذهب الكوفيون إال ثعلًبا إلى أن العامل في الخبر هو النصب على ال 

)خلفك( بإضمار  قال الكوفيون: إذا قلت: زيد خلفك، فلم ينتصبو : »و أفسده بقوله السيرافي
نما ينتصب بالخالف األول،و  ال بتقديره،و  فعل،  ألنا نقول: زيد أخوك، فيكون األخ هو زيد،و  ا 

ذا قلت: زيد خلفك، كانو  كل واحد منهما يرفع اآلخر،و  ألنه ليس هو، يد؛ ا لز ، مخالفً (خلفك)ا 
 (. 4«)هذا فاسد، و  غيره بالخالفو  فنصبناه

جمهور البصرة الذي جعلوا العامل فيه فِّْعاًل مقدًرا بـ و  سيبويه فذلك مخالف لما قال به
 .(5)نحوه.و  )استقر(

 أربعة أوجه: أحدها: أن تخالف المتباينين في معنىً » و أفسد ابن مالك هذا الرأي من:
 إلى اآلخر، فإعماله في أحدهما ترجيح من غير مرجح.كل واحد منهما كنسبته  نسبته إلى

                                 
  .4/1925االرتشاف و  ،4/315لمقتضب ( انظر ا1)

 ونصه السابق يرد ذلك. 4/1925ف ، ونسب للخليل والجرمي في االرتشا2/279( شرح الرضي على الكافية 2)

  .2/279( شرح الرضي على الكافية 3)

 ، شرح ابن عصفور على الجمل421انظر نتائج الفكر و  ،2/293( شرح السيرافي على كتاب سيبويه 4)
  .1/235، المساعد3/1121، االرتشاف 1/299، شرح التسهيل 1/355 

، 49، التسهيل 1/245، شرح الرضي على الكافية 35مفصل ، ال112، اللمع 47( انظر اإليضاح العضدي 5)
 .1/236،المساعد 1/292شفاء العليل4/1121الضرب ،.ارتشاف1/350الكافية الشافية، شرح 1/318شرح السهيل
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الثاني: أن المخالفة بين الجزأين محققة في مواضع كثيرة، ولم تعمل فيها بإجماع، نحو: 
، وهم درجات، فلو صلحت فطروأنت  ،أبو يوسف أبو حنيفة، وزيد زهير، ونهارك صائم

 ونحوها لتحقق المخالفة فيها.المخالفة للعمل في الظرف المذكور لعملت في هذه األخبار 
الثالث: أن المخالفة معنى ال تختص باألسماء دون األفعال، فال يصح أن تكون عاملة، 

ا، مع أنه أقوى ا عليه ال يكون غير مختص، هذا إذا كان العامل لفظً  مجمعً ألن العامل عماًل 
 من المعنى، فالمعنى إذا عدم االختصاص أحق بعدم العمل لضعفه.

أن المخالفة لو كانت صالحة للعمل لزم على مذهب الكوفيين أال تعمل في  الرابع:
ك العائد ا هو رافع المبتدأ مع بعده بالتقدم، فإعمال ذلالظرف عند تأخره، ألن فيه عندهم عائدً 

 .(1) «فبان بهذه األوجه فساد ما ذهب إليه الكوفيون  في الظرف لقربه منه أحق،
 الن ب على الخالف للمفعول معه. -ب

وهو عامل معنوي يعمل النصب في االسم المنصوب بعد واو المعية، مثل:  
 .استوى الماء والخشبة، فالخشبة منصوبة بعامل معنوي هو الخالف

وذهب الكوفيون في المفعول معه إلى أنه منصوب على الخالف، »قال ابن يعيش:  
 الخشبة، ال يحسن تكرير العامل، فيقال: استوى الماءو  ذلك إذا قلنا: استوى الماءو  قالوا:

لم يشاركه في الفعل و  استوت الخشبة، ألن الخشبة ال تكون معوجة فتستوي، فلما خالفهو 
 .(2)«نصب على الخالف

هو يرى أن الناصب للمفعول معه هو الفعل المتقدم حيث قال: فبالنظر لرأي سيبويه و 
مفعول به، كما انتصب و  ينتصب في االسم ألنه مفعول معهو  يه الفعلهذا باب ما يظهر ف»

ها فصيلَ و  لو تركت الناقةو  أباك،و  ذلك قولك: ما صنعتَ ، و نفَسهو  نفسه في قولك: امرأً 
 لو تركت الناقة مع فصيلها، فالفصيل معه،و  لرضعها، إنما أردت ما صنعت مع أبيك،

 .(3)«عمل في االسم ما قبلهاا تُ لكنهو  ،الواو لم تغير المعنىو  األب كذلك،و 

                                 
 4/1121ارتشاف الضرب  ،1/350شرح الكافية الشافية ،49ظر التسهيل،و ان314، 1/313شرح التسهيل (1)

 .1/236، المساعد 1/292شفاء العليل 

 ، شفاء العليل2/250التسهيل  شرح، 99انظر التسهيل و  ،1/440ح ابن يعيش على المفصل شر  (2)
  .1/531، شرح التصريح 3/1484، ارتشاف الضرب 156، الجنى الداني 1/659، المقتصد1/489 

 .1/297( الكتاب 3)
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أباك، أن )األب( منصوب بـ و  و مذهبه أنك إذا قلت: ما صنعت»شرحه السيرافي: و  
 .(1) «كذلك )فصيلها( منصوب بـ )تركت(و  )صنعت(

ويه من أن العامل الفعل الصواب ما ذهب إليه سيبو  »اختاره ابن يعيش حيث قال:و 
ن لم يكن متعديًا فقد قُ و  األول؛ ألنه ي بالواو النائبة عن)مع( فتعدى كما تعدى الفعل و  ا 

 .(2)«المقوى بحرف الجر

عامل معنوي يعمل النصب في الفعل المضارع بعد  –أيضا  -والنصب على الخالف 
الحرف )أو( إذا كانت هذه الحروف مسبوقة بنفي أو طلب، كما في: ال الواو أو الفاء أو بعد 

 (3) :تأكل سمًكا وتشرب لبًنا، ما تأتينا فتجدنا، وقول الشاعر
ْْْْْْْى ر    الم ن  ل ْن الْ ْْْْْْْع ب  أ و  أ د  ْْْْْْْه   أل  س   س 

 

 ت ا مْْْْال  إال ل  ْْْْاب ر قْْْْاد  ْْْْا ان   ف م 
 

: األفعال بعد هذه قال الفراءو  »بعض الكوفيين حيث قال الرضي: و  الفراءد هذا عنو 
منتصبة على الخالف، أي أن المعطوف بها صار مخالًفا للمعطوف عليه في  األحرف

المعنى، فخالفه في اإلعراب كما انتصب االسم الذي بعد الواو في المفعول معه لما خالف 
  .(4)«ما قبله

البصريون أن الفعل منصوب بـ)أن( مضمرة بعد هذه الحروف، قال سيبويه و ويرى  
 (5)«اعلم أن ما انتصب في باب الفاء ينتصب على إضمار )َأْن(»سيبويه: 

 الفاء أنفسهما.و  إلى أن النصب بالواو(6) و الجرمي بينما ذهب الكسائي

                                 
 .2/195( شرح السيرافي على كتاب سيبويه 1)

 .1/440شرح ابن يعيش على المفصل  (2)

 ، وشرح ابن الناظم 2/161، والدرر 4/172بال نسبة في أوضح المسالك من الطويل، وهو  البيت (3)
، 2/346، وشرح ابن عقيل 1/206 اهد المغني، وشرح شو 298، وشرح شذور الذهب 3/558وشرح األشموني 
 .2/10، وهمع الهوامع 4/384، والمقاصد النحوية 1/67، ومغني اللبيب 69شرح قطر الندى 

  .4/1668انظر االرتشاف و  ،4/54 شرح الرضي على الكافية (4)

  .4/1668، االرتشاف 2/22انظر المقتضب و  ،3/28الكتاب  (5)

، شرح 7/21، شرح ابن يعيش على المفصل 1/214إعراب القرآن للنحاس  ،  1668/ 4االرتشاف رأيهما في  (6)
 ،.4/54الرضي على الكافية 
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 رفع الفاعل بإسناد الفعل له . -ج 
معنى الفاعلية ومن العوامل المعنوية عند الكوفيين رفع الفاعل بإسناد الفعل له، أو 

وليست الحركة على آخره بأثر من الفعل له، إنما العامل فيه معنوي، هو إسناد الفعل له، أو 
هو ما نسب لخلف و  هو الفاعلية،و  ا به، أو المعنى المترتب على قيامه به،كونه متلبسً 

 (1)األحمر.
بينما يرى سيبويه أن الرافع للفاعل هو ما تقدمه من عامل، لفًظا نحو: قام زيد، أو تقديًرا 

ه فعُلههذا باب الفاعل  »حيث قال : (2)نحو: ما قام من رجل. إلى مفعول  الذي لم يتعد 
والمفعول الذي لم يتعد إليه فِّْعُل فاعٍل وال يتعدَّى فعُله إلى مفعول آَخر، وما َيْعمُل من أسماء 
الفاعليَن والمفعوليَن َعَمَل الفعل الذي يتعدَّى إلى مفعول، وما يعمل من المصادر ذلك 

ون في القو ة كأسماء الفاعلين والمفعولين العمَل، وما َيجري من الصفات التي لم َتبلغ أن تك
التي َتجري مجرى الفعل المتعدي إلى مفعوٍل َمجراها، وما ُأجرى ُمجرى الفعل وليس بفعل 

َته   .(3) «ولم َيْقَو ُقوَّ
هذا باب الفاعل الذي َيتعداه فعُله إلى مفعول ، وذلك قولك: َضَرَب عبُد هللا » قال :و 
. فعبُد هللا ارتفع ههنا كما ارتفع في َذهَب، وشَغْلت ضرَب به كما شغلَت به ذَهب، زيداً 

 .(4) «وانتصب زيٌد ألنه مفعول تعد ى إليه فعُل الفاعل 
ه معنوي، هو ويماثل هذا العامل قول خلف األحمر في ناصب المفعول به، فهو عند

 به، وال دور للفعل أو الفاعل في الحركة على آخر معنى المفعولية، أي وقوعه مفعواًل 
 (5)المفعول به بعد الفعل والفاعل.

 
 

                                 
، 1/412، شفاء العليل2/107يل ، شرح التسه75التسهيل  ، 73/ 1: شرح الرضي على الكافية ( انظر رأيه في1)

 . 1/395، التصريح 3/1321االرتشاف

 .1/395، التصريح 3/1321، واالرتشاف 34، 1/33( انظر الكتاب 2)

 . 33/ 1الكتاب ( 3)

 .1/395التصريح شرح ، 3/1321االرتشاف ، ، و انظر: 34/ 1الكتاب ( 4)

  .2/5، الهمع 1/336انظر رأيه في شرح الرضي على الكافية  (5)
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 تعقيب:
 مما سبق يظهر لنا مذهب سيبويه في العوامل المعنوية، حيث: 

ظهر ذلك ، و بويه على رأس العلماء الذين أولوا نظرية العامل اهتماماً كان سي -1
 بين دفتي كتابه .

رافع الفعل و  في رافع المبتدأ ،أثبت سيبويه عاملين من العوامل المعنوية -2
 المضارع .

 رافع المضارع عنده وقوعه موقع المبتدأ.، و رافع المبتدأ عند سيبويه االبتداء -3
 فلم يصرح بخالف ذلك . ،موافقته لسيبويه الهمذاني الظاهر من كالم -4
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  عشر الثالث المبحث

 ﴾پ ﴿توجيه قراءة  في رأي سيبويه
 بالرفع في قوله تعالى:

 چ  پ پ پ پ چ
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 بالرفع في قوله تعالى: ﴾پ ﴿توجيه قراءة رأي سيبويه في 

 (1)چ  پ پ پ پ چ
بالنصب  (3)﴾لِلََّ  الَحْمدَ ﴿رفع باالبتداء..... وقرئ:  (2)﴾پ ﴿ »قال الهمذاني: 

 .(5)«بكسر الدال....... (4) ﴾لِلََّ  الَحْمدَ ﴿على إضمار فعله....... وقرئ 

تلك القراءات الثالثة، وما عليه سيبويه وكثير من النحاة هو  ﴾ پ ﴿فقد ورد في 
هذا باب يختار فيه أن  »أما سيبويه فقد قال:  .اختيار قراءة الرفع، ولهم وجه في ذلك

ا عليها ما بعدها، وما أشبه المصادر من األسماء والصفات، ة مبني  تكون المصادر مبتدأ 
 . (6) «لك  لك، والخيبة   لك، والتراب   والويل   ،لك ب  ج  هلل، والع   وذلك: الحمد  

؛ ألنه بالرفع يكون االسم مبتدأ، وفي للرفع أما ترجيح النحاة وعلى رأسهم سيبويه
ن جاز غير الرفع في غير القرآن.-الحمد هلل _ تعالى االسمية داللة على ثبوت   ، وا 

إال  ﴾ پ ﴿فيه  فال ي قرأ واالختيار في الكالم الرفع، فأما القرآن »قال الزجاج:
بالرفع، ألن السنة تتبع القرآن، وال يلتفت فيه إلى غير الرواية الصحيحة التي قد قرأ بها 

 . (7) «القراء المشهورون بالضبط والثقة 
ألنها  ؛وقراءة الرفع أمكن في المعنى، ولهذا أجمع عليها السبعة »وقال أبو حيان:  

أخبر بأن الحمد مستقر هلل  ، فيكون قد هلل تعالى و استقراره تدل على ثبوت الحمد
 .(8)«تعالى

                                                           

 .2 اآلية سورة الفاتحة( 1)

 .1/37، قراءة أهل البادية في المحتسب 1/113أبي عبلة في الكشاف  بن هيمقراءة إبرا ( 2)

، إعراب 1/3العجاج وهارون العتكي، القراءة في: معاني القرآن للفراء  بن رؤبةو  عيينة بن قراءة سفيان( 3)
، 1/18، البحر المحيط 2/144، الخصائص 1/112الكشاف  ،1/119، إعراب القرآن للنحاس 19ثالثين سورة 
 .1/66، المحرر 1/18زاد المسير 

، إعراب القرآن 1/3أسامة، انظر معني القرآن للفراء  بن علي والحارث بن قراءة الحسن البصري وزيد( 4)
 .122، اإلتحاف 1/18، البحر المحيط 1/37، المحتسب 1/120للنحاس 

 .162، 1/161الفريد ( 5)

 .1/328الكتاب ( 6)

 .1/45ا عرابه للزجاج و  اني القرآنمع( 7)

 .1/18، وانظر زاد المسير في علم التفسير 1/131البحر المحيط ( 8)
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  أما القراءة بالنصب: 
مسموع من كثير من العرب الفصحاء،  أنه عندهه وجهو  فقد أجاز سيبويه النصب،

ن ابتدأته ففيه معنى المنصوب، وهو بدل من اللفظ  (الحمد هلل)واعلم أن  :»قال سيبويه  وا 
ن لم يكن على فعل م  ؛ضمربقولك: أحمد هللا، وأما قوله: شيء ما جاء بك، فإنه يحسن وا 

 ألن فيه معنى ما جاء بك إال شيء.

الكالم على غير ذا المعنى  وقد ابتدئ في، (1) (ذا ناب رّ هَ أَ  ر  شَ )للعرب:  ل  ث  ومثله م   
الحجر ال  أمت في)مثل قالوا في فيه معنى المنصوب وليس باألصل، وعلى غير ما

هلل، فينصبها عامة  ك قولك: الحمد  ، ومن العرب من ينصب باأللف والالم، من ذل (2)(فيك
 (3)«بنى تميم وناس من العرب كثير.

فينصب على المصدر،  (،لِلَّ  د  م  الح  ) :وبعض العرب يقول »حكاه األخفش بقوله: و 
من اللفظ بالفعل، كأنه  يجعله بدال   ( هلل حمدا  )وذلك أن أصل الكالم عنده على قوله : 

لف ثم أدخل األ ا(،حمد   أحمد  أنه قال: )حتى ك (،د  م  (، ونصبه على )أح  د  م  )أح  ان جعله مك
 (4)«.والالم على هذه

ليس  ﴾پ﴿فأما من نصب فإنه يقول:  »الكوفيون حيث قال الفراء:  ههو ما ذكر و 
أو  مكان المصدر )فعلباسم إنما هو مصدر يجوز لقائله أن يقول: أحمد هللا، فإذا صلح 

 .يفعل( جاز فيه النصب

يصلح مكانها  (5)چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ:وتعالى من ذلك قول هللا تبارك 
 في مثله من الكالم أن يقول: فاضربوا الرقاب. 

                                                           

، زهر األكم 2/130، المستقصي 1/307يضرب هذا المثل في ظهور أمارات الشر، انظر : مجمع األمثال( 1)
 .9/262، 4/469، الخزانة 3/229

، مجمع 2/141جمهرة األمثال األمت: الّعو ج، انظر:و  يضرب هذا المثل للرجلين ال يبالى أسلما أو هلكا،( 2)
 .1/124، لسان العرب 316نتائج الفكر  ،3/22األمثال 

  .330، 1/329الكتاب ( 3)

 .1/9معاني القرآن لألخفش ( 4)

 .4سورة محمد اآلية ( 5)
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 (1)چڀ پ پ پ  پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ: -تعالى  –ومن ذلك قوله 
ا لك ا لك، ورعي  ومنه قول العرب: سقي   ،ي مثله من الكالم: نعوذ باهلليصلح أن تقول ف

 . (2) «سقاك هللا، ورعاك هللا يجوز مكانه:
 فهل من علة لترجيح قراءة الرفع على النصب؟

والعدل بها »دوامه، كما قال الزمخشري: و  في الرفع داللة باالسمية على ثبوت الحمد
 .(3)«للداللة على ثبات المعنى واستقراره ؛النصب إلى الرفع على االبتداء عن

 ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چاستدل الزمخشري على ذلك بقول هللا تعالى: و 

عليه السالم  -الثاني للداللة على أن إبراهيم  (السالم) رفع »حيث (4)چۋ ٴۇ ۈ ۆ
من تحيتهم؛ ألن الرفع دال على معنى ثبات السالم لهم دون تجدده  حياهم بتحية أحسن -

 .(5) «وحدوثه 
فقد بان أن قوله: )الحمد  هلل( أبلغ من )الحمد  هلل( بالنصب، وأن )الحمد   »في التحرير:و 

ا هلل( بالتنكير نما كان )الحمد  هلل( بالر  ،هلل( بالنصب والتعريف أبلغ من )حمد   ؛فع أبلغوا 
  .(6)« ألنه دال على الدوام والثبات

ألن المقام هنا مقام  »:جيه في االبتداء بالحمدا علل صاحب التحرير بتعليل آخر و كم
الحمد إذ هو ابتداء أولى النعم بالحمد وهي نعمة تنزيل القرآن الذي فيه نجاح الدارين، 

مد هللا عليه من جالئل صفات الكمال ال سيما وقد اشتمل القرآن فتلك المنة من أكبر ما يح
ا على كمال المعنى واللفظ والغاية فكان خطوره عند ابتداء سماع إنزاله وابتداء تالوته مذكر  

من الصفات الجميلة، وذلك يذكر بوجوب حمده وأن ال يغفل عنه  -تعالى–بما لمنزله 
 .(7)«فكان المقام مقام الحمد ال محالة
                                                           

 .79سورة يوسف اآلية ( 1)

 .1/3معاني القرآن للفراء ( 2)

 .1/112الكشاف ( 3)

 .69سورة هود اآلية ( 4)

 .1/112الكشاف ( 5)

 .1/158التنوير و  التحرير( 6)

 .1/158التنوير و  التحرير( 7)
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 (1)عيينة بن ء ك"  سفياناء أجال  ر  ق  النصب قد قرأ بها  لكن إذا كانت قراءةو 
م بنو تميم، فال وجه هو  قد جاءت على لغة بعض العرب الفصحاءو  ،(2)العجاج بن ورؤبة

هو النصب على و  تخرج عليه،و  لرميها بالشذوذ، كما أن لها وجها في اإلعراب توجه
ن كانت شاذة إال » المفعولية، فال وجه لما قاله صاحب التحرير: واعلم أن قراءة النصب وا 

ألنها دلت على اعتبار عربي في تطور هذا التركيب المشهور، وأن بعض  ؛أنها مجدية هنا
 :فقد بان أن قوله ،لعرب نطقوا به في حال التعريف ولم ينسوا أصل المفعولية المطلقةا
هلل( بالنصب والتعريف أبلغ من  بالنصب، وأن )الحمد   (هلل الحمد  )أبلغ من  (هلل الحمد  )

نما كان )الحمد   ،ا هلل( بالتنكير)حمد    .(3)«بالرفع أبلغ ألنه دال على الدوام والثبات هلل( وا 
 لها اعتبار عربي مشهور، ثم تكون شاذة؟و  فكيف تكون مجدية

لم تخالف إذا كان قد أمكن تخريجها على كل و  هذه القراءة بالنصب،ثم لم ال تتبع 
 ؟ تلك الوجوه

كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف »فكما ذكر في النشر:  
ماال  وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردها وال يحل العثمانية ولو احت

إنكارها، بل هي من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء 
كانت عن األئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من األئمة المقبولين، ومتى اختل 

ليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن ركن من هذه األركان الثالثة أطلق ع
السبعة أم عمن هو أكبر منهم، هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف 

 .(4)«والخلف
في و  بل إنها لو كانت قراءة شاذة لجاز االحتجاج بها، فما بالنا إذا كانت غير ذلك

وقد أطبق الناس على االحتجاج بالقراءات الشاذة »سيوطي: المصحف العثماني، يقول ال
بل ولو خالفته يحتج بها في مثل ذلك الحرف  ،اا معلوم  في العربية إذا لم تخالف قياس  
                                                           

أبو محمد بن سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهاللي، كان إماما  عالما  ثبتا  حجة زاهدا  ورعا  م جمعا  ( 1)
ترجمته في  ،ه 198توفي بمكة سنة و  ه، 107ة سنة ولد بالكوف ،روايته، حج سبعين حجةو  على صحة حديثه
 . 3/217وفيات األعيان 

 ،ه 145توفي سنة  ،أبوه راجزين مشهورينو  كان ،أبو الشعثاء عبد هللا بن رؤبة البصري التميمي السعدي( 2)
 . 2/302ترجمته في وفيات األعيان 

 .1/158التنوير و  حريرالت( 3)

 .1/9النشر في القراءات العشر ( 4)
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ن لم يجز القياس عليه ،بعينه كما يحتج بالمجمع على وروده ومخالفته القياس في ذلك  ،وا 
ويأبى، وما ذكرته من االحتجاج بالقراءة  ،نحو: استحوذ ،وال يقاس عليه ،الوارد بعينه

ن اختلف في االحتجاج بها في الفقه ،ا بين النحاةالشاذة ال أعلم فيه خالف    .(1)« وا 
 :قراءة الكسر

هي و  لم يذكرها سيبويه في كتابه، بينما ذكرها غيره من النحاة،بكسر الدال  (دَ مْ )الحَ  
السابقتين في موافقتها للعربية، فقد خرجها العلماء على اعتبار )الحمد هلل( إن كانت دون 

( دَ مْ الحَ )وقد قال بعض العرب  »، حيث قال األخفش: كلمتين، فكسرت تخفيفا   فكسره،  لِلَّ
وذلك أنه جعله بمنزلة األسماء التي ليست بمتمكنة، وذلك أن األسماء التي ليست بمتمكنة 

واحدة ال تزول علتها نحو )حيث( جعلها بعض العرب مضمومة على تحرك أواخرها حركة 
 .(2) «)حيث( ضم وفتحو كل حال، وبعضهم يقول : )حوث(

فإنه قال: هذه كلمة كثرت على  )الَحْمَد(وأما من خفض الدال من  »قال الفراء:و 
أن يجتمع في اسم واحد من كالمهم فثقل عليهم  ،ألسن العرب حتى صارت كاالسم الواحد

ضمة بعدها كسرة، أو كسرة بعدها ضمة، ووجدوا الكسرتين قد تجتمعان في االسم الواحد 
 .(3)«. ليكون على المثال من أسمائهم ؛فكسروا الدال (إبل)مثل 

هذه اللفظة تكثر في والكسر لغة تميم، فأما اللغة في الكسر فإن » كما قال النحاس: 
والضم ثقيل وال سيما إذا كانت بعده كسرة فأبدلوا من الضمة كسرة وجعلوها  ،كالم الناس

 ة مع الضمة فلهذا قيل: الحمدّ بمنزلة شيء واحد، والكسرة مع الكسرة أخف وكذلك الضم
ك إذا خفض بالالم الزائدة، وزعم سيبويه أن أصل الالم الفتح يدلك على ذلك أن (هلل) ،لِل 

إال أنها كسرت مع الظاهر للفرق بين الم  ،أضمرت قلت: الحمد له، فرددتها إلى أصلها
 .(4) «الجر والم التوكيد

 (5) بني غطفان.و  كما نسبها السمين الحلبي إلى تميم

                                                           

 .168االقتراح في أصول النحو ( 1)

 ..1/9معاني القرآن لألخفش ( 2)

 .1/3معاني القرآن للفراء ( 3)

 . 1/170إعراب القرآن للنحاس ( 4)

 .1/41انظر الدر المصون ( 5)
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ن لم يشر إلى تلك القر و  سيبويهو  من ذلك ما ذكره في موضع  ية، إال أناءة في اآلا 
 (1) من كتابه من إتباع اإلعراب البناء في قول بعضهم:

...............................   َلابَ هَ  كَ م َ إَ  نَ يْ اقَ السّ  َب رَ اَض  الَ قَ و 
 حيث كسر الميم لكسرة الهمزة. 

 يث قال عن الم التعريفلكن في غير القرآن، حو  ظاهر كالمه وجود وجه لذلكو 
ا، إال أن يكون واعلم أن األلف الموصولة فيما ذكرنا في االبتداء مكسورة أبد  »حركتها: و 

وذلك ، نجمر  قر، اح  ف، احت  ع  ستض  ا فتضمها، وذلك قولك: اقتل، ا  الحرف الثالث مضموم  
ضمة،  فكرهوا كسرة بعدها ،إذ لم يكن بينهما إال ساكن ؛أنك قربت األلف من المضموم

وأرادوا أن يكون العمل من وجه واحد، كما فعلوا ذلك في: مذ اليوم يا فتى، وهو في هذا 
عل عل هذا به كما ف  ألنه ليس في الكالم حرف أوله مكسور والثاني مضموم، وف   ؛أجدر

بالمدغم إذا أردت أن ترفع لسانك من موضع واحد، وكذلك أرادوا أن يكون العمل من وجه 
أنبأنا بذلك  نحدر من الجبل،ك، وهو م  ؤ  ب  ن  وأ   كوء  ذلك إلى أن قالوا: أنا أج  واحد، ودعاهم 

 .(2) «الخليل
هو طلب التجانس، حيث كسرت الدال في و  ا،قد رأى له غير قليل من النحاة وجه  و 

 .(3) )هلل(إتباعا لكسرة الالم في )الَحْمَد(
بضم  (4) چُمُرَدْفَينچهذا اللون من التجانس، قراءة  شهد به النحاة علىمما استو 

 الراء إتباعا لضمة الميم.
 (5)منه قوله: و 

                                                           

هو بال نسبة في الخصائص و  ثكلته وعدمته، :هابل: ذات هبل، من هبلته: أي شطر بيت من الطويل،( 1)
، الدر المصون 179، 4/178، 2/262، شرح الرضي على الشافية 1/38، المحتسب 3/143، 2/145
 ..1/136، الجامع ألحكام القرآن 2/222، الخزانة 1/172، اللباب 1/41

 .4/146الكتاب ( 2)

 .1/41انظر الدر المصون ( 3)

 ،3/285، شرح الرضي على الشافية 5/170القراءة ألهل مكة في: التعليقة و  ،9من سورة األنفال، اآلية ( 4)
، 2/403بال نسبة في: معاني القرآن للزجاج و  ،4/460، البحر المحيط 3/409عن الخليل في: األصول و 

، وانظر: إعراب القرآن 5/551، شرح ابن يعيش على المفصل 1/99، الشافية 6/43لقراء السبعة الحجة ل
 .2/421، الدر المصون 2/179للنحاس 

 ويلم ها: األصل: ويل  أمها، أو ويل  ألم ها.و  ،227القيس في ديوانه ص  البيت من البسيط، المرئ ( 5)
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ْْْْالَ طَ  و َ الَجْْْْ اءَ وَ ا فْْْْي َهَْْْْهْْْْم َ أ   لُ ْيْْْْوَ   ة  َب
 

  َ وبُلْْْطْ مَ  ضَ رْ وال كهْْْذا الْْْذي فْْْي ا 
األصل: ويل ألمها، فحذفت الالم األولى واستثقل ضم الهمزة بعد الكسرة فنقلها لالم  

 لميم.ثم أتبع الالم ا

 الالم، أسهلو  بضم الدال (لِلُّ  الحمدُ )قراءة  دَ ع  و  بينما حكم عليها ابن جني بالشذوذ،
 : وجهينذلك من و 

ا فإن أقيس اإلتباع أن يكون الثاني تابع ا لألول؛ وذلك : أنه إذا كان إتباع  أحدهما» 
ب، فتكون مجرى السبب والمسبب، وينبغي أن يكون السبب أسبق رتبة من المسب أنه جار  
، فتتبع الثاني األول، فهذا رَ وفّ  مَ ، وش  د  وش   د  الم تابعة لضمة الدال كما نقول: م  ضمة ال

 -أعني: اقتل وبابه-ل، ومع هذا فإن اإلتباع ل ادخ  أقيس من إتباعك األول للثاني في اقت  
جوهه ال يكاد يعتد؛ وذلك أن الوصل هو الذي عليه عقد الكالم واستمراره، وفيه تصح و 

هذا، وليست كذلك  ا، فادخل ياالهمزة، فقلت: فاقتل زيد   سقطتّ  ومقاييسه، وأنت إذا وصلت  
َم، وال كسرة الراء في ّفرّ  ؛َد، وال فتحة الميضمة الدال في م   ألنهن ثوابت في م في ش 

ليه مفزع القياس والصوب ا ( أقيس إتباع  د  ، فكما أن) م  (1)الوصل الذي عليه معقد القول، وا 
ا أسبق يض  من: اقتل؛ لما ذكرنا من الوصل المرجوع إليه المأخوذ بأحكامه، وألن السبب أ

(من  أسهل مأخذا   (لُِل  الحمدُ )رتبة من المسبب، فكذلك   )الَحْمَد لِلَّ
  بناء، وحرمة لِلَ َ إعراب، وكسرة الالم في   (دُ مْ الحَ ): أن ضمة الدال في واآلخر
فقريب أن يغلب األقوى األضعف،  (لِل   الحمد  ) :قوى من حرمة البناء، فإذا قلت اإلعراب أ
ذا قلت:  جنى البناء األضعف على اإلعراب األقوى، مضاف ا ذلك إلى حكم  (لِل  الحمدّ )وا 

لى كثرة باب ع   فاعرفه،  (3) (إبل، إطل )في قلة باب  (2)بن  ق وط  ن  تغيير اآلخر األول، وا 
                                                                                                                                                                      

ة هروبه.ا  لمعنى: وصف ع قاب ا تتبع ذئب ا لتصيده، فتعجب منها في شدة طلبها، ومنه في سرعته، وشد 
 له في:و  و هو في الحيوان له، برواية: ال كالتي في هواء الجو  طالبة... وال كهذا الذي في األرض مطلوب،

؛ 235اعة اإلعراب ص ؛ وسر صن92، 91، 4/90وخزانة األدب  1/405، األصول 4/147، 2/294الكتاب 
، وبال نسبة في: مجاز القرآن 26/114مفاتيح الغيب /2/116، شرح المفصل 2/177شرح الرضي على الكافية 

، الجامع ألحكام 173، اللباب 1/42، الدر المصون 4/199، التعليقة 6/340، الحجة للقراء السبعة 1/365
 .15/418؛ ولسان العرب 43ورصف المباني  ،86، 4/82، الخزانة 17/266، جامع البيان 1/136القرآن 

 ( أي : القصد.1)

 . 3/181األصول في النحو  ،1/172، انظر الصحاح ابهالّخيام، وهي حبال ها التي تشد  الط ن ب: ط ن ب  ( 2)

 اإلطل: الخاصرة.( 3)
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وقال:  ومثل هذا في إتباع اإلعراب البناء ما حكاه صاحب الكتاب في قول بعضهم:
 . (1)« كسر الميم لكسرة الهمزةاضرب الساقين إمك هابل ، 

وقد دعاهم إيثار قرب :» ا له في موضع آخر بقوله موجه   إال أنه قد علل لذلك
 وقال اضرب الساقين إمك هابل وا باإلعراب فقال بعضهم:الصوت إلى أن أخل  

ب فيه الصوت من ر ّ وجميع ما هذه حاله مما ق   ،(لِل  الحمدّ )و (لِل   الحمد  )وهذا نحو من
نما احتطنا له ب ،دغام بما ذكرناه من التقريبالصوت جار مجرى اإل هذه السمة التي هي وا 

 ل للموضعين وأنه هو المراد المبغي؛ ألن في هذا إيذان ا بأن التقريب شاماإلدغام الصغير
 . (2)« فاعرف ذلك ،في كلتا الجهتين

نما ضموا ذلك » الكسر بقوله:و  الضم كما علل الرضي لقراءتي لكراهية االنتقال من وا 
فإذا  (ل  ع  فّ )كما ليس فيه  الكسرة إلى الضمة وبينهما حرف ساكن وليس في الكالم مثله،

ر جوءك فما ظنك بالكسكما قالوا في أجيئك: أ ،ضمة عارضة لإلعرابكرهوا مثله وال
لى ما ر عومنحد  ك( ؤ  أنب  )ر من الجبل: وهو منحدّ ك( ئ  أنبّ والضم الالزمين؟ وكذا قالوا في: )

 .(3)«حكى الخليل 

يخرجها عن ما يقويها و  چَدهللَ مْ الحَ چو چَد هللَ مْ لحَ اچبالنظر نجد ما يجعل لقراءة و 
 الشذوذ الذي رماهما به ابن جني: 

دفع و  و جود ما يعلل لها به عند العرب من طلب التجانس بين الحروف -1
 الثقل في النطق.

   ﴾ ُمْردَفْينَ  ﴿د نظير لذلك في قراءة جو  و -2
وحدثني  »بقوله: چُمُرَدْفَينچظاهر قول سيبويه إجازة نحو ذلك، فقد حكى قراءة   -3

 : مرتدفين،فمن قال هذا فإنه يريد چُمُرَدْفَينچا يقولون: الخليل وهارون أن ناس  
نما أتبعوا الضمة الضمة حيث حركوا، وهي قراءة ألهل مكة كما قال يا فتى  د  ر   :واوا 

 . (4)« فضموا لضمة الراء. فهذه الراء أقرب
                                                           

 24/146كتاب انظر الو  .38، 1/37المحتسب ( 1)

 .2/147الخصائص ( 2)

 .2/262شرح الرضي على الشافية ( 3)

 .5/551شرح ابن يعيش على المفصل ،3/409األصول ،5/170انظر التعليقةو  ،4/444الكتاب( 4)
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 غيره من شعرهم.و  وجود ما يقويها من كالم العرب بما استشهد به سيبويه -4
في العربية توافقه فال داعي كما سبق في قراءة النصب فإذا كان للقراءة وجه و  -5

 ألن ترمى بالشذوذ أو منع االحتجاج بها.
ن لم يذكر قراءة الكسرو  كما أن سيبويه لم يضعف قراءة النصب، -6 فظاهر  ،ا 

 يقويها. و  لها كالمه بما رواه عن العرب يشهد
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 املبحث الرابع عشر

 رأي سيبويه يف
 مفعويل)َحِسَب(يف قوله تعاىل: 

 چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ
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 : تعالى قوله في (ب  س  ح  )  مفعولي في سيبويه رأي

 .(1)چۅۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ

معنى الهمزة و  أم( منقطعة بمنزلة )بل(،)چڭ  ڭ چ:قوله تعالى  »قال الهمذاني: 
نكار الحسبانو  فيها للتقرير  حسبتم،التقدير: أو  لميم من )أم( صلة،قيل: او  استبعاده،و  ا 

ما عملت فيه سدت مسد مفعولي الحسبان عند صاحب و  )أن(و المعنى: أظننتم أن تدخلوا،و 
المفعول الثاني محذوف، أي: أم حسبتم دخول  (3)عند أبي الحسنو  ،- رحمه هللا -(2)الكتاب 

 .(4) « ا...ا أو حق  الجنة واقع  
قد اقتصر الهمذاني على ما ورد عن و  قد ورد في هذه المسألة خالف بين النحاة،و 
 ا فيها من خالف: سنورد مو  األخفش،و  سيبويه

 .المذهب األول: مذهب سيبويه
حجته كما يفيد و  حسب،و  ما نص عليه سيبويه يفهم منه أنه يمنع حذف مفعولي ظن 

بعد )حسبت( بمنزلة  انالمنصوبو »ذلك بقوله:و  ظاهر كالمه أن الفائدة ال تتحقق إال بهما،
)كان(؛ و ة )حسبت(،كذلك الحروف التي بمنزل)كان(، و و المنصوب بعد )ليس(و  المرفوع

 .(5)«ام  ل  ا أو ع  ا أو شك  ن  بني عليه فيما مضى يقيالمو  ألنهما إنما يجعالن المبتدأ
سمعه من  دليله على ذلك قد أخذه مماو  أجاز أن تأتي )ذاك( سادة مسد المفعولينو 

أما: ظننت ذاك، فإنما جاز السكوت عليه ألنك قد تقول: ظننت، و  »العرب حيث قال: 
الذهاب، فذاك ههنا  في )ذهبت(فتقتصر، كما تقول: ذهبت، ثم تعمله في الظن كما تعمل 

 .(6)«حسبتو  كذلك خلتو  هو الظن، كأنك قلت: ظننت ذاك الظن،
هو ما أكده و  )خال(،و كذا )حسب(و  ت مسد مفعولي )ظن(فهو يعني )ذاك(التي سد

 يترتب على نصه أمران:و  ،(7)السيرافي 
                                 

 .214 اآلية البقرة( 1)

 .1/39 الكتاب( 2)

 .2/434 لألخفش القرآن معاني( 3)

 .1/449 الفريد( 4)

  .6/13التكميل، التذييل و 1/165الجمل على عصفور ابن شرح ،3/122المقتضب: وانظر، 2/365 الكتاب( 5)

  .1/40 الكتاب( 6)

 1/284 الكتاب على السيرافي شرح( 7)
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ا، حيث ما حكاه ابن مالك عن سيبويه من إجازته حذف مفعولي الظن مع   : رد  أحدهما
 .لم يجز حذفهماو  سادة مسد المفعولين،و  إنه قد جعل )ذاك( قائمة

ئدة، فلو حذف المفعولين أسهل من حذف أحدهما، لكن بشرط الفاو  »ال ابن مالك: ق 
لعدم الفائدة، نص  ؛لم يجز ،امقتصر  ( ظننت):ال ما يقوم مقامهو  قال قائل دون تقدم كالم

 .(1)«ن   إذ ال يخلو أحد من ظ  ــــ  رحمه هللا ـــــ على ذلك سيبويه 
فاالختيار عندنا في قولهم: ظننت أن » كالم الفارسي موافقة سيبويه حيث قال:  ظاهرو 

أن هذا و  ا منطلق، أن يكون المفعول الثاني مستغنى عنه مختزال من الكالم غير مضمر،زيد  
كما أن الفاعل في: أقائم الزيدان، سد مسد الخبر لطول الكالم  ،الكالم لما ذكرناه سد مسده

ا، كما أن معنى هذا: أيقوم أن معنى الكالم: ظننته منطلق  و  عنه، االستغناء بهو  به
 .(2)«؟الزيدان

سيبويه من أن مذهب  (3)ما نقل عن سيبويه قد يوافق ظاهره ما نقله بعضهم: اآلخر
من  )خال( محتجين بما حكاه سيبويه: و )حسب(و ا في )ظن(الحذف سماع  و  ا،المنع قياس  

قوله تعالى: و  ،(5)چٿ  ٿ   ٿ  ٿ چبما استشهدوا به من قوله تعالى:و  ،(4)يسمع يخل
 .(6)چ   ہ  ۀ  ۀ چ

 .(7)الفعل )تدخلوا( سد مسد مفعولي )حسب(و  عليه فالمصدر المؤول من )أن(و 

                                 
 .2/553 الشافية الكافية شرح( 1)

 .263، 262 /1( اإلغفال2)

  .6/13 التذييل، 1/378،التصريح2/553الشافية الكافية،شرح 4/155الكافية على الرضي شرح انظر( 3)

ايبهم يقع في نفسه عليهم المكروه، و لم أجد هذا المثل في كتاب سيبويه، مع و الناس أخبار يسمع من المعنى:( 4)
 إنما نقله عنه النحاة. 

 األمثال جمهرة ،412 المقال فصل ،2/362 العرب أمثال في ستقصيالم ،1/300 األمثال مجمع في: والمثل
 التذييل ،1/378 التصريح، 2/553الشافية الكافية شرح ،4/155الكافية على الرضي شرح انظر، و 2/263
6/13. 

  .78 اآلية البقرة( 5)

 .12اآلية الفتح سورة( 6)

 ،1/116 المقرب ، 166، 1/165 الجمل على عصفور ابن شرح ،284/ 1 الكتاب على السيرافي شرح انظر( 7)
  .2/59 المسالك أوضح ، 1/548 الهمع ،6/11 التذييل .،1/378 التصريح شرح
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ناب عنه )ذاك( مسد فالظاهر من نص سيبويه السابق جواز أن يسد المصدر الذي 
ال تذكر المفعولين، و  يجوز أن تذكر المصدرو  »هو ما ذكره الصيمري بقوله: و  المفعولين،

و يجوز أن تقول: ظننته (1)چہ  ۀ  ۀ چجل و  ا، كما قال عزفتقول: ظننت ظن  
يجوز أن تقول: ظننت ذاك، فال تحتاج و  ، فتضمر المصدر لداللة الفعل عليه،اا شاخص  زيد  

 .(2)«، و يجوز االقتصار على المصدرإشارة إلى المصدر (ذاك)ألن  ؛إلى ذكر اسم آخر
 . جواز حذف المفعول الثاني للداللة عليه ،: لألخفشالثانيالمذهب 

السابق ، حيث قدر المعنى في اآلية: أم حسبتم  الذي نقل عنه الهمذاني في نصه 
    ڎ  ڎ        ڌ  ڌ  ڍ چو قال »هذا يوافقه قول األخفش:و  ا،ا أو حق  دخول الجنة واقع  

كما  (حسبواي تعمل في األفعال، فاستغنى بها )الت )أن(فجعلها  (3)چژ    ژ  ڈ  ڈ

ألن معنى  ؛، استغنى ها هنا بمفعول واحد(5)چ  ڀ  پ  پ  پ چو (4)چ  جث   يت  ىت     مت   چ:قال

 .(6) «ما أظنها أن تبيد:چ  ڀ  پ  پ  پ چ
 (7).كما ال يستغنى القسم عن جوابه ،عن مفعوالتها حجته أن هذه األفعال ال تستغنيو 
ا، أما ال يجيز حذفهما مع  و  حاصل رأيه أنه يجيز حذف أحد المفعولين للداللة عليه،و  

   ۆئ چأما إجازته حذف األول فقد قال في اآلية: و  حذف الثاني فكما ذكر أوال في مسألتنا،

ال تحسبن البخل هو و  فأراد: »:(8)چی     ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ    ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ
ذكر و  ألنه قد ذكر الحسبان ؛هو )البخل(و  خيرا لهم، فألقى االسم الذي أوقع عليه الحسبان

 . (9)«فأضمرهما إذ ذكرهما چىئ  ىئ  ېئ  ېئ    ېئچ
                                 

 .12اآلية الفتح سورة( 1)

 .1/114 التبصرة( 2)

 .102 اآلية الكهف سورة( 3)

  230 اآلية البقرة سورة( 4)

 . 35 اآلية الكهف سورة( 5)

 .2/434 لألخفش القرآن معاني( 6)

  .6/9 التذييل ،2/74 التسهيل شرح و ،1/168 الجمل على عصفور ابن شرح انظر( 7)

 .180اآلية عمران آل سورة( 8)

  .1/248 راءللف القرآن معاني انظر و ،1/241 لألخفش القرآن معاني( 9)
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ليست الناصبة و  ( مخففة من الثقيلة،هو أن تكون )أن  و  في المسألة هذا توجيه آخرو 
الفعل، وهذا و  الخبر هو المصدر المؤول من )أن(و  ا،عليه يكون اسمها مضمر  و  للمضارع،

ذلك قولك: قد علمت و  هذا باب آخر )أن( فيه مخففة، »يوافق ما نص عليه سيبويه بقوله: 
 (1)" أنك ال تفعلو  قد تيقنت أن ال تفعل ذاك، كأنه قال: أنه ال يقول،و  يقول ذاك، أن ال

 أجاز ابن الشجري مجيء كل منهما الناصبةو  ،(2)چة  ن  ت  ف   ون  ك  بوا أال ت  س  ح  و  چمنه قراءة و 
قول و  جعل منه القراءة السابقة بالرفع،و  الخيالن،و  الزعمو  الحسبانو  المخففة بعد الظنو 

 (3)الشاعر: 
مممم    ت ل  مر ع مممما ز ع  ممممي ر  َ  أ ن  س  ذ  ممممر   الف 

 

 مممممما ممممممول  س  ممممممر  ب س  ٍة يمممممما م  أ ب ش  ممممممر  م   (4)ع    
 

 هو المفعول األول وعند األخفشالمفعولين،  د  س  ا م  عليه فسيبويه يجعل المصدر ساد  و 
 الثاني محذوف.و 

إنما هي أفعال من  »ما نص عليه األعلم يؤكد موافقته مذهب سيبويه حيث قال: و 
االعتماد بهذه األفعال على و  ن اليقين في الخبر أو الشك،خبر؛ ليتيقو  القلب تدخل على مبتدأ

نما كان كذلك ألنك إذا قلت: زيد منطلق، فإنما تفيد المخاطب انطالقه و  المفعول الثاني، ا 
ا، فالشك في ا منطلق  ال ذاته التي قد عرفها، فكذلك إذا قلت: حسبت زيد   الذي لم يكن يعرفه،
ن كان االعتماد على الثاني فال بد من ذكر األول؛ و  هذان االسمانو  انطالقه ال في ذاته، ا 

ألنه المعتمد عليه  ال بد من ذكر الثاني؛و  المتيقنة،ليعلم صاحب القصة المشكوك فيها أو 
 .(5)«في اليقين أو الشك، فقد صح أنه ال يجوز االعتماد على أحدهما دون اآلخر

 يرد ما نسب إليه من القول بجواز الحذف في مفعولي )ظننت( وما في معناها،هذا و 
 . (6)ما في معناها و  المنع في مفعولي )علمت(و 

                                 
  . 165/ 3( الكتاب 1)

 انظر األعمش، و اليزيدي و خلف و يعقوب و حمزة و الكسائي و عمرو ألبي بالرفع والقراءة 71 اآلية المائدة( 2)
 جامع ،1/533 المحيط البحر ،1/355 الكشاف ،1/510 للنحاس القرآن إعراب ،133 خالويه نالب الحجة
  .3/165 الكتاب، 6/247 البيان

 شواهد شرح و ،8/124 الخزانة و ،66 األزهية و ،348 ديوانهفي شرح   لجرير هو و الكامل من البيت( 3)
 .1/30 المغني و ،681 ،1/548 اإلعراب صناعة سر في نسبة بال و ،1/103 المغني

  . 1/386 الشجري  ابن أمالي انظر( 4)

 .1/257 لألعلم سيبويه كتاب تفسير في النكت( 5)

  .2/59 المسالك أوضح.4/2097 .االرتشاف6/11 التذييل ،1/168 الجمل على عصفور ابن شرح انظر( 6)
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ه، أما ما ورد عنه من جواز الحذف فيها، فهو موافق لسيبوي يوضح أن رأيه منعه ص  ن  ف  
ا موافق هو فيها أيض  و  الخبر،و  الحذف فكان في المفعولين اللذين ليس أصلهما المبتدأ

لسيبويه، فقد قال في باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى مفعولين مما يجوز فيه 
تسمية ... فالدعاء بمعنى ال(تهي  سم  )التي تجري مجرى  (دعوت)دعوته، إذا أردت »االقتصار:

 .(1)«بزيد و  ،يجري مجرى التسمية، تقول: دعوت أخاك زيدا  
هذا باب الفاعل الذي يتعداه فعله إلى » هذا موافق لما ذكره سيبويه الذي قال: و 

ن شئت تعدى إلى و  مفعولين، فإن شئت اقتصرت على المفعول األول، كما تعدى  ،الثانيا 
 .(2)«الجياد ا الثياب  كسوت بشر  و  ا،ا درهم  ولك: أعطى عبد هللا زيد  ذلك قو  إلى األول،

 .: جواز الحذف مسلراالثالثالمذهب 
ابن عصفور، حيث قال السيرافي عن و  منهم السيرافيو  هو مذهب أكثر النحويين،و 

فقط، جاز في كل الفاعل و  جئت بالفعلو  ا منهمالو لم تذكر واحد  و  »المفعولين لتلك األفعال:
 ضمير فاعل،( يخل)ففي ،(3)من أمثال العرب: من يسمع يخلو  هذه األفعال كقولك: ظننت،

 .(4)«لم يأت بمفعولينو 
ما ورد عنه يفيد القول بمنع الحذف فهو على و ،(5) هذا المذهب البن السراج نسبقد و 

ما كان و  )علمت(،و )حسبت(اعلم أن )ظننت( وو  »حيث قال: ،األخفشو  مذهب سيبويه
 ا،خر، ال يجوز: ظننت زيد  نحوهن ال يجوز أن يتعدى واحد منها إلى أحد المفعولين دون اآل

الخبر، فكما ال و  ما أشبه، من أجل أنه إنما يدخل على المبتدأو  ا،تسكت، حتى تقول: قائم  و 
يكون المبتدأ بغير خبر، كذلك )ظننت( ال تعمل في المفعول األول بغير مفعول ثان، فأما 

 . (6)«لمصدر قولهم: ظننت ذاك، فإنما جاز السكوت عليه؛ ألنه كناية عن الظن، يعني ا

                                 
  ، باختصار.1/252( النكت 1)

 .1/37 الكتاب( 2)

  . 163( سبق تخريجه صــــ 3)

 الهمع ،6/11 التذييل ،1/168 الجمل على عصفور ابن شرح انظر .و 281/ 1 الكتاب على السيرافي شرح( 4)
  .2/59 المسالك أوضح ،3/214 اإلتقان ،1/548

  .  549/ 1( انظر الهمع 5)

  .1/181 األصول( 6)
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(أو ذاك)جز ابن عصفور أن تكون فلم ي   (ظننت ذاك)أما ما ذكره سيبويه عن العرب: 
هذا عندنا غير جائز؛ ألن إقامة المفرد مقام و  »المفعولين، حيث قال: سادة مسد   (ذلك)

فعولين أيضا فإن ذلك ليس فيه ما سوغ في أن وضعها موضع المو  المفعولين ليس بقياس،
 .(1)«جريان المفعولين بالذكر في الصلة و  من الطول

 اإلشارة بها للمثنىو  ا من جواز نيابتها عن الجملنجد للنحاة فيها كالم   (ذاك)بالنظر لـ  
لعل و  الجمع، مما جعل العرب يأتون بها سادة مسد المفعولين، مما يضعف رد ابن عصفورو 

أال  (،ذاك)و (ذلكقد يجمعان بـ ) -السمانا :يعني _ والفعالن »يؤكد ذلك قول الفراء:ما 
وز أن تقول: من شيئين، ثم يج انكان زيد أخاك، فالبد لكو  ترى أنك تقول: أظن زيدا أخاك،

نما المعنى في االسمين اللذين ضمنهماو  ك،أظن ذلو  قد كان ذاك،  .(2)«  (ذلك )ا 
معنى )بين ذلك(: بين و  »:(3)چەئ  ائ  ائ  چقال الزجاج في قول هللا تعالى: و 
نما جاز ذلكو  الكبيرة،و  بين الصغيرةو  الفارض،و  البكر )بين( ال يكون إال مع اثنين أو و ا 

 .(4)«ظننت ذلكا قائما، فيقول القائل: ينوب عن الجمل، فتقول: ظننت زيد   (ذلك)أكثر، ألن 
 (5)نحوهما للجمل قول الشاعر:و  )ذلك(و من اإلشارة بـ )ذاك(و 

شممممممماد    الغممممممميَّ فمممممممي   مممممممرن و  إنَّ الرَّ
 

   ديمممممممممممممدان ممممممممممممم   الج  ممممممممممممملي  ذلممممممممممممم  ي   ت ي   ب ك 
 

األخفش يبين أنهما يتفقان في عدم جواز حذف المفعولين، إال أن و  ما ورد عن سيبويهو 
ا مسد الفعل المضارع بعدها ساد  و  صدر المؤول من )أن(سيبويه يجيز أن يكون الم

 .الثاني محذوفو  لمفعول األول،قائم مقام ا عند األخفش المفعولين، بينما هو
أدى و  قد تمو  حيث إن المعول عليه هو المعنى، ،أظن رأي سيبويه هو األولى بالقبولو 

 ويه عن العرب يؤكد ذلك.ما رواه سيبو  المصدر المعنى كما هو الحال لو ذكر المفعوالن،
 

                                 
 1/173 الجمل على عصفور ابن شرح( 1)

 .1/45للفراء القرآن معاني( 2)

  .68 اآلية البقرة سورة( 3)

 ،1/261 العليل شفاء ،1/242 التسهيل شرح ،1/745 التبيان انظر و ،1/150 للزجاج القرآن معاني( 4)
  .1/146 التصريح

 وبال ،6/125 ،5/240 الفريد العقد ،4/104 الخزانة في المصطلقي عامر بن لسويد هو و البسيط من البيت( 5)
 .1/543 األمثال جمهرة في نسبة
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 املبحث اخلامس عشر

 في حقيقة )ما(رأي سيبويه 
 : ووجه ارتفاع )وصال( في قول الشاعر 

ْو الصددددددفوَف  دددددد ِ ول  ْو فت َصددددددَفف
 وقلمددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددا

 

  فوفو ووصاٌل على ِولو الصُّ
 يدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفو   
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 (1)جه ارتفاع )وصال( في قول الشاعر في حقيقة )ما( وو  رأي سيبويه
ْو فَ َصددددد ِ   ف دددددفت  مددددداوقل   الصدددددفوفَ  ْو ول 
 

  يدفو    فوفو الصُّ  على ِولو  صالٌ وو 
  

لكتاب:)ما( في )قلما( اسم في ففيه خمسة أقوال للنحويين، قال صاحب ا» قال الهمذاني:
الجملة صلة لـ )ما( والتقدير عنده: و  ما بعده خبره،و  )وصال( مبتدأ،و )قّل(موضع رفع بـ 

)ما( في )قلما( ملغاة، واالسم و ألنه إنما أراد تقليل الدوام، وقال المبرد: وقلما يدوم وصال،
صدود، وقال بعضهم: )ما( ، كأنه قال: وقل وصال يدوم على طول ال)قّل(بعدها مرتفع بـ 

في )قلما( ظرف بمعنى الحين والوقت كأنه قال: وقل وقت يدوم فيه وصال على طول 
نما أولى  الصدود، وقال بعضهم: )ما( في )قلما( كافة ال يصلح أن يليها الفعل بغير )ما(، وا 

وصال، )قلما( االسم فقال: وقلما وصال لضرورة الشعر، ووجه الكالم أن يقال: قلما يدوم 
تأكيدا وبعضهم يسميها صلة  فيولي )قلما( الفعل دون االسم، والخامس أن يكون )ما(

 . (2)«زائدة
 ونفصل اآلراء الواردة كما يلي: 

الوارد عن سيبويه حيث ذكر البيت في موضعين من كتابه، وظاهر كالمه في  األول:
 )قّل(لقول بأن )ما( فاعل لـوالنحاة من قبله من االموضعين ال يوافق ما نسبه إليه الهمذاني 

ألنه (3)وال يصلح ارتفاعه باالبتداء على ما قدره  »و)وصال( مبتدأ، فقد قال الفارسي: 
 .(4)«موضع فعل

                                 
، 1/307، ونسب للمراد األسدي في المغني 358أبي ربيعة في ديوانه  بن ( البيت من الطويل وهو لعمر1)

، 4/1660، شرح سقط الزند 231، 229، 10/226،227، 1/345، الخزانة 2/107، الدرر2/582،590
، 2/376، إعراب القرآن للنحاس 2/234األصول ، 1/222، المقتضب 3/115، 1/31وبال نسبة في الكتاب 

، كتاب الشعر 193، ضرورة الشعر للسيرافي 2/230، شرح الكتاب للسيرافي 315شرح أبيات سيبويه للنحاس 
، شرح ابن يعيش على المفصل 1/144، اإلنصاف 257، 1/143، الخصائص 296، المسائل البغداديات 91
، شرح التسهيل البن مالك 2/610، 1/160عصفور على الجمل ، شرح ابن 2/482، الممتع 7/116، 4/43
 .3/986، شفاء العليل 4/2035، االرتشاف 2/109

 .1/203( الفريد 2)

 .يقصد سيبويه (3)

 .297( المسائل البغداديات 4)
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مـا بعـده )وصـال( مبتـدأ، و و )ما( فـي )قلمـا( فـي موضـع فاعـل» قال سيبويه: وفي األزهية
 .(1)« خبر والمبتدأ صلة لـ )ما( 

عنـد الـدخول علـى الفعـل،  )قـّل(فما صرح به سيبويه يفيد ظاهره القـول بـأن )مـا( كافـة لــ 
قـال  وتالها االسم )وصال( الذي هو فاعل قـد تقـدم علـى فعلـه )يـدوم( للضـرورة الشـعرية، فقـد

ر موضــعه، ألنــه مســتقيم ويحتملــون قــبح الكــالم حتــى يضــعوه فــي  يــ» فــي الموضــع األول: 
 ض فمن ذلك قوله:ليس فيه نق

ْو َصدددد ْو  فف دددد فتِولدددد  مدددداوقل   فوفَ الصُّ
 

  ٌيدددفو    الصدددفوفو  علدددى ِدددولو  وصدددال 
نما الكالم: وقل ما يدوم وصال    .(2)«وا 

ومــن تلــك الحــروف: ربمــا »كمــا قــال فــي بــاب الحــروف التــي ال يليهــا بعــدها إال الفعــل: 
وقلما وأشباههما، جعلوا )رب( مع )ما( بمنزلة كلمة واحدة، وهيئوها ليذكر بعدها الفعل، ألنهم 

ــ :يقــول، وال إلــى ب  ر   :لــم يكــن لهــم ســبيل إلــى يقــول، فألحقوهمــا )مــا( وأخلصــوهما للفعــل،  ل  ق 
، ألزمـــوهن )ال( وجعلـــوا كـــل واحـــدة مـــع )ال( بمنزلـــة حـــرف واحـــد، ومثـــل ذلـــك: هـــال ولـــوال وأالّ 

وقــد يجــوز فــي الشــعر تقــديم االســم،  ،للفعــل حيــث دخــل فــيهن معنــى التحضــيضوأخلصــوهن 
  قال:

 صدددددففْ فتِولددددددْ الصددددددفوف وقلمددددددا
 

 يددددفو    وصددددال علددددى ِددددول الصددددفوف 
 (3)«يددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددفو 

 
 فظاهرهما أن )وصال( فاعل لـ )يدوم( وليس مبتدأ.

 .(4)وهذا ما ذهب إليه كثير من النحاة  
ووجه الكالم: وقلما يدوم وصال على طول الصدود، وذلك » بقوله:  وقد فسره السيرافي

قبل دخول )ما(  )قّل(أن األصل في هذا أن يقال: قل وصال يدوم على طول الصدود، ألن 
كان حكمها أال تليها األفعال؛ ألنها فعل وال يلي الفعل فعل، فأدخلوا )ما( عليها ليوطئوا 

                                 
 .10/226، وهو رأي البغدادي في الخزانة 92( األزهية للهروي 1)

 .1/31( الكتاب 2)

 . 3/115الكتاب ( 3)

 ، وابن هشام في المغني 4/2035، وأبا حيان في االرتشاف 202( انظر ابن عصفور في ضرائر الشعر 4)
 .1/394، وشرح التصريح 2/263، والدرر 4/68
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أن يلي )ما( فكان الحكم أن يولوها ما دخلت )ما( من  للفعل أن يليه؛ ألن الفعل ال يمتنع
 .(1)« قبل دخول )ما(  )قّل(أجله وهو الفعل، فلما اضطر قدم االسم الذي كان يقع بعد 

هذا التفسير؛ ألن جمهور نحاة البصرة ال يجيزون تقديم الفاعل  (2)وقد رد ابن السيد  
 .(3)على فعله في شعر وال نثر 

الفاعل ال يتقدم على »:(4)والخالف في تلك المسألة ذكره النحاة، فقال ابن أبي الربيع  
ا نقل عن بعض الكوفيين في قولك: ا ضعيف  ا بين النحويين إال خالف  الفعل، فال أعلم فيه خالف  

 (5)«. واألصل: قام زيد فاعل مقدم، زيد قام، أن زيدا  

 ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې چوفي نحو اآلية الكريمة:  

 .(8)ينوالكوفي (7)بخالف األخفش ﴾ ې ﴿منع البصريون فاعلية و  (6)چۆئ ۇئ

وبالنظر لنص سيبويه نجده في النص األول قد جعله من وضع الكالم في  ير  
في النص الثاني للضرورة موضعه، ووجه جوازه أنه مستقيم وليس فيه نقص، وأجاز 

ل بأن )ما( ، فيؤخذ من ظاهر النصين القو (9)حيث التقديم والتأخير كثير في اللغة  الشعرية،
 ، و)وصال( ارتفع على الفاعلية بـ )يدوم( الذي تأخر للضرورة الشعرية. )قّل(كافة لـ 

                                 
 . 194،  193( ضرورة الشعر للسيرافي1)

هـ، 444ونشأ في بطليوس في األندلس  دول السيد، أبو محمد: من العلماء باللغة واألدب. بن محمد بن ( عبد هللا2)
 االقتضاب في شرح أدب الكتاب، البن قتيبة »هـ. من كتبه  521وانتقل إلى بلنسية فسكنها، وتوفي بها 

ختالف بين المسلمين في آرائهم والحدائق إلنصاف في التنبيه على األسباب التي أوجبت االو  المسائل واألجوبة و 
 و ير ذلك.  شرح سقط الزند،و  قطرب، اللغة، كمثلثاتفي  المثلث و  في أصول الدين،

يد في المغني 3)  .2/663، الدرر 4/19( رأي ابن السِّّ

عبيد هللا اإلمام أبو الحسين ابن أبي الربيع القرشي األموي العثماني  بن محمد بن عبيد هللا بن أحمد بن ( عبد هللا4)
هـ وصنف: شرح اإليضاح، الملخص، 688هـ، وتوفي 599اإلشبيلي إمام أهل النحو في زمانه؛ ولد في رمضان 

معجم المؤلفين  ،1/484ية النهاية،  ا1/212، كشف الظنون 2/125القوانين، شرح الجمل. ترجمته في البغية
286 . 

،أسرار 2/254، األصول 1/128قتضب وانظر هذه المسألة في الم ، 1/272،173( البسيط في شرح الجمل 5)
 .1/296، شرح التصريح 2/237، الهمع 4/1220، االرتشاف 79العربية 

 .6( سورة التوبة آية 6)

 . 354/ 1( معاني القرآن لألخفش 7)

 .108، 2/107شرح التسهيل  رأيهم في ( انظر8)

ال يجوز نسبة هذا القول إلى سيبويه البتة، وال يؤخذ من كالمه في كال  :" قال المحقق  91( في هامش األزهية 9)
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والذي نسبه الهمذاني و يره من النحاة إلى المبرد من القول بأن )ما( ملغاة  الرأي الثاني:
 والتقدير: قل وصال يدوم على طول الصدود. )قّل(وارتفع )وصال( على الفاعلية بـ 

كأنه  لة ملغاة، واالسم بعدها مرتفع بـ)قّل(وقال المبرد: )ما( في )قلما( ص »لهروي:قال ا
 .(1)«قال: وقل وصال على طول 
ولو احتاج شاعر إلى » ك، بل يفيد موافقته لسيبويه حيث قال: وما ذكره المبرد ال يفيد ذل

 كما يجوز في مثله في )سوف( ،فصل األلف والالم الستقام ذلك وكان جائزا للضرورة
كما قال حيث اضطر  )قلما( و)قد( ونحوها من الحروف التي تكون أصال لألفعال،و

 الشاعر:
ددددوَ ِ  تَ فَ  ْو ف  فَ َصدددد دددد ْو ل   اَمددددل  قَ وَ  وفَ ف  الصُّ
 

  دددَلدددعَ  الٌ َصدددوو ِ ددد لو و  ى   و   ف  َيددد وفو ف  الصُّ
نما    .(2)« للفعل  (ما)قلّ وا 

أي تالها االسم في الضرورة الشعرية، فليس فيه ما يدل على القول بأن )ما( ملغاة، ورفع 
 (3) هره يفيد موافقته لسيبويه.، بل ظا)قّل()وصال( على الفاعلية بـ 

رف والوقت الذي حكاه الهمذاني عن بعضهم وهو أن )ما( بمعنى الظ الرأي الثالث: 
 أي: قل وقت يدوم فيه وصال على طول الصدود. 

ذا قلت: قل ما يدوم وصال، فإن » وصاحب هذا الرأي هو السيرافي حيث قال:    )قّل(وا 
لم تزل عن فعليتها  ير أن الذي يرتفع بعدها)ما( وهي اسم مبهم يجعل في هذا الموضع 

 (4) «.للزمان، فكأنه قال: قل وقت يدوم فيه وصال 
 .(5)كما حكاه الهروي بغير نسبة 

                                                                                               
الموضعين اللذين أنشد فيهما هذا البيت إال أنه قد يجوز في ضرورة الشعر تقديم االسم بعد )قلما( ولم يتجاوز 

 "بم ارتفع )وصال( في البيت.ذلك إلى التصريح 

، والبغدادي في الخزانة 4/69، وابن هشام في المغني 2/567، وكذا ابن الشجري في أماليه 91( األزهية 1)
 .2/263وانظر الدرر  ،10/226

 .2/54، وانظر 1/222( المقتضب 2)

عبد الخالق عضيمة تعليق ا على كالم المبرد  من هذا يتبين لنا بوضوح أنه ال /( في هامش المقتضب قال د3)
 .1/222خالف بين سيبويه والمبرد في )قلما( وال في أن البيت ضرورة  

 .194ضرائر الشعر للسيرافي ( 4)

 .92( األزهية 5)
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فعليه: ليست )ما( ظرفا ولكنها دالة على معنى الظرف والوقت عند السيرافي، وليست 
 ظرفا كما ذكر الهروي.

عن الدخول  )قّل(والذي حكاه الهمذاني عن بعضهم من أن )ما( كافة لـ  الرأي الرابع:
فعل فيمكن رد هذا الرأي إلى األول من جعل )ما( كافة حرفا ورفع )وصال( على على ال

ا الرأي هو ابن السراج حيث الفاعلية إال أنه يخالفه في رافع )وصال( وصاحب هذ
ره، ولكن )يدوم( وقد أخوليس يجوز أن يرفع )وصال( بـ ،قل ما يدوم وصال  الكالم : و »قال:

ا يكون وصال يدوم على طول كأنه قال: قل م)يكون( يجوز هذا عندي على إضمار
 .(1)«الصدود
 .(2)ورده البغدادي ألنه ليس من مواضع حذف )كان(  

)يدوم( وقد وال يجوز أن يرفع )وصال( بـ» :وأجاز الفارسي رفعه بفعل يفسره المذكور فقال
 .(3)«مما يفسره )يدوم( ،أو نحوه يثبت(فع بـ )يبقى( أو )ولكن يرت ،تأخر عن االسم

بعضهم يسميها صلة و  ،أن يكون )ما( تأكيدا  »الذي ذكره الهمذاني و  :الرأي الخامس
 .(4)«زائدة 
 الرأي الثاني بأن )ما( صلة ملغاة،و  ال فرق بين هذا الرأيو  ،(5)هو وجه أجازه السيرافيو 

 .)قّل()وصال( على الفاعلية بـ عليه يرتفع و 

                                 
 .3/466( األصول في النحو 1)

 .10/228( انظر الخزانة 2)

 . 297،  296( المسائل البغداديات 3)

 .1/203( الفريد 4)

 .2/263درر ، وانظر ال194( ضرائر الشعر للسيرافي 5)
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 :و بالنظر في هذه المستلة نجف أمورا  
 : أن )ما( في ذلك البيت على ما ورد فيها من آراء تحتمل أن تكون: أولها

ن اختلفوا في و  كذا الخامس، فهي حرف،و  عالرابو  الثانيو  على الرأي األول أ _ كافة: ا 
  (.وصال)رافع 

 (.قلّ ـ)على الفاعلية ب (وصال) الحين وقد ارتفعو  بمعنى الوقت ا :اسم   –ب 

و)ما( »مصدرية، حيث قال الرضي: )قّل(ورد رأي آخر في )ما( في البيت وبعد  ثانيها:
ا كافة للفعل عن طلب الفاعل ما وطالما إم )طال( نحو: قلما وكثرو )قّل(التي بعد )كثر( و

ما مصدرية والمصدر فاعل للفعل   .(1)« وا 
ال يجوز أن تكون)ما( »فقال:  (3)، وقد رده ابن خلف (2)كما حكى البغدادي هذا الرأي  

تطلب النكرة تقول: قل رجل يفعل ذلك، فلذلك حكمت  )قّل(ألنها معرفة و ؛مصدرية
 أنها نكرة موصوفة. (قل من يفعل ذلك)على)من( في قولهم: 

وهي هاهنا ال تدخل  ،الماضي والمستقبلوأيضا لو كانت مصدرية لجاز أن تدخل على 
 .(4)«إال على المستقبل

 : (5): أن البيت قد روي ثالثها
 صددددددففْ فتِولددددددْ الصددددددفوف و  أر  

 
   علددددى ِددددول الصددددفوف يددددفو وصددددا 

 وعليه فال شاهد وال خالف في البيت. 

                                 
 .4/329( شرح الرضي على الكافية 1)

 .10/227( الخزانة 2)

 ن النحوي خلف األنصاري الغرناطي أبو جعفر المعروف بابن الباذش النحوي اب بن أحمد بن علي بن ( أحمد3)
وقال ابن الزبير: عارف باآلداب واإلعراب، إمام نحوي متقدم، راوية مكثر، ئ نقاد، قال في البلغة: إمام نحوي مقر 

أخذ عن أبيه وأكثر الرواية عنه، وشاركه في كثير من شيوخه. مولده في ربيع األول سنة إحدى وتسعين 
، وانظر  اية النهاية في 1/338بغية الوعاة  ،ةوأربعمائة، ومات في جمادى اآلخرة سنة أربعين وخمسمائ

 .1/79طبقات القراء 

 .10/227( رأيه في الخزانة 4)

 .10/231، ، والخزانة 10/245( الرواية في األ اني ألبي فرج األصفهاني 5)
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 يكفها عن طلب الفاعل )قّل(: أنه قد ورد عن كثير من النحاة أن دخول )ما( على رابعها
 وتبقى دالة على النفي فحسب.

ويقوي قول سيبويه أن )قلما( كفت فدخلت على الفعل في )قلما وصال( »قال الفارسي: 
يقتضيه الحرف  ارع الحرف فلم يقتض الفاعل  كما ال، و لب ذلك فيه، ضأن قلما أجري نفيا  

ا على وال يكون مبني   (1)لمشابهته له، ويدل على إجرائهم إياه مجرى الحرف أنه ال يقع مبتدأ 
 .(2)«فكما شابه الحرف في هذا كذلك شابهه في أنه لم يكن له فاعلشيء، 
وعلى ، أال ترى أن الشيء إذا قل قارب االنتفاء »وهو ما ذهب إليه ابن جني حيث قال: 

 ما يقول ذاك أحد  :ألنهم أجروه مجرى  ؛ذلك قالت العرب: قل رجل يقول ذلك إال زيد بالرفع
تضائها الفاعل، بـ )ما( عن اق )قّل(، فكفوا ، وعلى نحو من هذا قالوا: قلما يقوم زيد  إال زيد  

 .(3)« وجاز عندهم إخالء الفعل من الفاعل لما دخله من مشابهة حرف النفي
 .(6)وابن منظور  (5)والشيخ خالد األزهري  (4)وهو ما ذهب إليه السيوطي  

كما أن)قلما( في قولهم: )قلما وصال على طول »... كما قال البغدادي في خزانته: 
 .(7)« الصدود يدوم(  ير مسند إلى فاعل لما فيه من معنى النفي 

 :(8)نحو قولههنا بال فاعل له نظير ذكره بعضهم، وبقاء الفعل 
 فدددددتي  يلدددددى أيددددد  النجدددددا  بب لتدددددي

 
 أتدددات أتدددات الاحقدددو  احدددبس احدددبس 

 
                                 

 ( أي ال يقع في أول الجملة.1)

 . 300البغداديات ( المسائل 2)

 . 1/124( الخصائص 3)

 .3/13( همع الهوامع 4)

 .162، 161( موصل الطالب إلى قواعد اإلعراب 5)

 . 11/564( اللسان 6)

 . .3/365( الخزانة 7)

، ولم أجد من نسبه  يره، بل قال 2/742العليل إلى الكميت نسبه السلسيلي في شفاء  ،البيت من الطويل (8)
. ولم أعثر عليه ، وهذا البيت مع شهرته لم يعلم له قائل وال تتمة وهللا أعلم، 5/159البغدادي في خزانة األدب 

األمالي و  ،1/249شرح الرضي على الكافية  3/103وقد ورد البيت في الخصائص في ديوان الكميت، 
أوضح   ،3/173، همع الهوامع 3/302شرح التسهيل  ،2/642،3/1185وشرح الكافية الشافية 1/243الشجرية
موصل الطالب إلى قواعد ،1/480شرح التصريح  ، 2/742، 1/445وشفاء العليل  61، 2/194المسالك 
 . 5/323، والدرر اللوامع 155اإلعراب 
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 فـ)الالحقون( فاعل )أتاك( األول، و)أتاك( الثاني لمجرد التقوية فال فاعل له.
وال يبالى بأن يقال  »: ونظيره كذلك )كان( الزائدة حيث تبقى بال إسناد، ذكره ابن مالك

ا من  ير محدث عنه، ألن )كان( ديث  خلوها من اإلسناد إلى منوي يلزم كون الفعل ح
 .(1)« المحكوم بزيادته تشبه الحرف الزائد، فال يبالى بخلوها من اإلسناد

ذا كان ظاهر نص سيبويه يمكن أن يحتمل القول  برفع )وصال( على االبتداء وخبره وا 
أخر للضرورة الشعرية فعلى أو برفع )وصال( بـ )يدوم( المت ،)يدوم( على قول بعض النحاة

كال الوجهين ستكون )قلما( دالة على النفي و)ما( كافة لها عن اقتضاء فاعل، ولعل ما يؤيد 
 ذلك رواية )وال أرى وصاال( حيث يتفق ومعنى النفي في )قلما(.

 
 
 
 
 

                                 
 .1/343سهيل ( شرح الت1)
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 املبحث السادس عشر 

في  رأي سيبويه 
 چڈچوصف 
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 چڈچفي وصف  رأي سيبويه

ال يجوز أن يكون و  ،نداء ثان، أي: يا مالك الملك (1)چژ  ڈ چ» قال الهمذاني :
األصوات و  به الصوت،شألنه قد لحقه  ؛موافقيهو  عند صاحب الكتاب چڈچ:صفة لقوله
 شبهه .و  (2)(فاقـ)ك ،ال توصف

 چژ  ڈ چالكوفيين أن يكون و  غيرهما من البصريينو  الزجاجو  أجاز ابن السراجو 
، فكما يجوز أن )يا(معه و  معه الميم بمنزلتهو  قائلين إن االسم، چڈچا لقوله :نعت  

  ۆ  ۇ ۇچنظيره و  معه الميم،و  كذلك يجوز أن يوصف ،)يا(معه و  يوصف

 (4)«.(3)چۆ

 :چڈچاآلراء الواردة في وصف 

في النداء  چڈچـلما ل ؛إلى أنه ال تقع الصفة بعده من وافقه فقد ذهبواو  أما سيبويه
 .من خصوصية

ذا ألحقَت الميم » قال سيبويه:   تصف االسم، من قبل أنه صار مع الميم عندهم لم وا 
فعلى  چۆ  ۆ  ۇ ۇچوأما قوله عز وجّل: ، كقولك: يا هناه   ،(5)بمنزلة صوت  

 (6)«.ليست لغيره فوا هذا االسم على وجوه لكثرته في كالمهم، وألن له حاال  ، فقد صر  (يا)

                                 
 . 26( سورة آل عمران اآلية 1)

محمد نظام الدين )لـمحققة النسخة الهكذا وردت في النسخة المحققة التي اعتمدتها في هذا البحث ، وفي ( 2)
 ل على ذلك السياق .دوهو الصواب ي،  2/33وردت ) غاق (  ،(الفَتّيح

 .46( سورة الزمر اآلية 3)

 . 1/558( الفريد 4)

)نخ( .الكافية في ـوالّثاني: ك ،)غاق(ـفاألّول: ك، ( األصوات: كّل لفظ حكي به صوت، أو صّوت به للبهائم5)
:) هي ألفاظ، يفهم المقصود منها؛ بمجرد النطق بها وسماعها. وقد وضع 2/492وفي األشموني:  1/35النحو

أو ما هو في حكمه من صغار اآلدميين، وقد يراد بها حكاية صوت  ،لخطاب ما ال يعقل من الحيوان األعجم
 يا عنز هذا شجر وماء ... عاعيت لو ينفعني العيعاء :منه قولهو  (من األصوات

 . 2/63. الهمع  197 ،2/196( الكتاب 6)
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نصب  چۈ   ۆ  ۆ  ۇ ۇ چ:وأما قوله في الزمر» قال الخليل :و 
 .(1) «يا فاطر السموات : معناه ،ألنه نداء مضاف (؛ر  اط  ف  )

  ۆچكذلك و  ،نعت چڈژچابن السراج إلى أن و  الزجاجو  بينما ذهب المبرد

 .چۈ   ۆ

ألنها إذا كانت بدال من  ؛وال أراه كما قال ،وصفه(2)وال يجوز عنده » حيث قال المبرد :
  ۇ ۇچ:فمن ذلك قوله ،تصفه في هذا الموضع ثم تصفه كما ،يا هللا :فكأنك قلت (يا)

 :كأنه قال ،يزعم أنه نداء آخر ه،وكان سيبويچۋ ٴۇ ۈ ۈ   ۆ  ۆ
 .(3) «يا فاطر السموات واألرض

ألنه قد ضمت ِإليه الميم، فقال  ؛وزعم سيبويه أن هذا االسم ال يوصف» قال الزجاج :و 
 : ( منصوب على النداِء، فاطر  أن )چ ۈ   ۆ  ۆ  ۇ ۇ چفي قوله جل  وعز 

 صفة چڈژچ والقول عندي أن، ولكن لم يذكره في كتابه ،چڈژچوكذلك 
وذلك أن االسم ومعه الميم بمنزلته ومعه  ،كذلك چ ۈ   ۆ  ۆ چوأن ، ﴾للا  ﴿

 .(4) «)يا(مع  فال تمنع الصفة مع الميم كما ال تمنع ،)يا(

جاز و  من المنادى المفرد،چڈچمن وافقه بأنه قد جاز نعت غير و  المبرد قد احتجو 
 .على المحل النصب حمال  و  ،على اللفظ في نعته الرفع حمال  

ن شئت  ،ا بمفرد فأنت في النعت بالخيارمفرد   ت  عَ فإن نَ :» قال المبرد  إن شئت رفعته وا 
ن شئت قلت العاقلَ  ،م  ل  هَ  ا عمرو الظريف  وي ،أقبل يا زيد العاقل   :تقول ،نصبته  ،والظريفَ  وا 

 (زيد)ألن موضع  ؛أما الرفع فألنك أتبعته مرفوعا...وأما النصب فعلى الموضع
 (5)«.منصوب

                                 
 . 110( الجمل 1)

 ( يقصد سيبويه .2)

 . 4/239( المقتضب 3)

 . 1/394ا عرابه للزجاج و  ( معاني القرآن4)
 باختصار . 208 ،4/207( المقتضب 5)
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 .(1)من وافقه بنحو قوله :و  و احتج المبرد
َا الاااو ار    عااا  عبااا  الم ااا  ااا  ُ  َ  ياااا 

 

   ْباااو  َ ْياااتا ل  لاااَ ََااا ا  ااا ْ  أ ْو    الماْعَ ن 
 

 (2)وقوله: 
َا بااا   المناااذر  بااا   الجاااارو ْ  ااا  ُ  َ  ياااا 

 

  ْ و ْماااااااا ا ِا المجاااااااا   ع ياااااااا  م  اااااااارا    سا
 

 (3)و قوله :
ْعااا ا  اااا ُ  ااا    بااا ا  ف م  ااا م ام   ى   عْ و اْبااا  سا

 

 ااااااا عا     و  جْ أ  ب اااااا ْناااااا  ي  اااااام  اااااا را م   اا   و  الج 
 

على  يجوز فيها الرفع حمال  و  ،لما قبلها انعوت   )الجوادا(و )ابن(و ،(الوارث)حيث جاءت 
 (4).على محله  النصب حمال  و  ،لفظ المنادى

                                 
للعجاج في و ،209شرح قطر الندى  ،1/52د المغنيشرح شواهو  ،118( البيت من الرجز، لرؤبة في ديوانه 1)

 اإلنصاف ،3/44أمالي ابن الشجري ،2/399،3/325الخصائص ،4/208وبال نسبة في المقتضب ،194اللمع 
 .3/100الدر المصون  ،2/18يوان األدب،2/225كتاب الجيم،870المعاني الكبير ،2/3شرح المفصل،2/515

 ،يكون بمعنى الحبو الذي هو الزحف ( بيت من الرجز، و"أوديت" أي هلكت، وتحبو: له معنيان أحدهما: أن2)
عانك من الرمل، والعانك من البعير يكلف أن يصعد في ال :واآلخر: أن يكون بمعنى تمنح وتعطي، والمعتنك

الرمل هو ما انعقد منه، وال يتأتى الصعود فيه إال مع جهد ومشقة عظيمين والبعير قد يحبو فيه ويبطئ في سير 
ويشرف بصدره ويتلطف حتى يتمكن من صعوده يقول: إني أهلك إن لم تمنحني من عنايتك وترفقك بي وتلطفك 

وملحقات ديوان رؤبة:  من ذلك حين يريد أن يصعد في عانك الرمل.في معالجة شئوني مثل ما يعطيه البعير 
الكتاب  و لكذاب الحرمازي في،25/442تاج العروس  ،158 ،10اللسان  ،4/1496له في الصحاح و  ،172

اللباب في علوم الكتاب  ، 2/647الشعراء و  الشعر،1/472شرح أبيات سيبويه  ،1/319مجاز القرآن  ،2/203
 ،4/210المقاصد النحوية  ،2/169أو للزجاج في شرح التصريح  ؤبةر لو  ،3/513لوجيز المحرر ا ،2/476
اللباب في علوم الكتاب  ،2/526سر صناعة اإلعراب  ،2/46الكامل  ،4/232بال نسبة في المقتضب و 
 ،3/1297شرح الكافية الشافية  ،2/25شرح ابن يعيش على المفصل  ،3/100الدر المصون  ،5/125

 . 3/209حاشية الصبان  ،3/24شرح األشموني  ،2/606اللمحة  ،4/22أوضح المسالك  ،356الرصف 
المستقصي في أمثال العرب  ،284لمع ال ،4/208المقتضب  ،107هو لجرير في ديوانه و  ( البيت من الوافر،3)

بال نسبة و  ،56شرح شواهد المغني  ،4/254المقاصد النحوية ،3/34الدرر  ،2/218شرح التصريح  ،1/55
اللباب في  ،3/100الدر المصون  ،44 ،2/40 أمالي ابن الشجري  ،1/369األصول  ،83في جمل الخليل 
توضيح المقاصد  ،4/23أوضح المسالك  ،1/28المغني  ،1/160جمل الزجاجي ،5/125علوم الكتاب 

 . 1/210شرح قطر الندى  ،3/211حاشية الصبان ،25 ،3 ،2/447شرح األشموني ،2/54الهمع ،2/1066
 ،5/125اللباب في علوم الكتاب  ،2/526سر صناعة اإلعراب  ،2/46الكامل  ،4/232( انظر المقتضب 4)

 ،356الرصف  ،3/1297افية الشافية شرح الك ،2/25شرح ابن يعيش على المفصل  ،3/100الدر المصون 
 . 3/209حاشية الصبان  ،3/24شرح األشموني  ،2/606اللمحة  ،4/22أوضح المسالك 
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من الوصف،  اوال أرى في األسماء المختصة بالنداء مانع  »فقال:  تبع الرضيُّ المبردو 
 .(1)«السماع مفقود فيها ،بلى

)الميم( و منادى مفرد علم مبنّي على الضّم في محّل نصب،چڈچ:»ولوفي الجد
ألنه  ؛( نعت للفظ الجاللة منصوبر  فاط  المشّددة عوض من )يا( النداء المحذوفة )

 (2)«.نعت ثان منصوب (َ  )عال  مضاف،
 .قد رّد الموافقون لسيبويه بما يضعف ذلكو 

لى أچڈچ فذهبوا إلى أن  )يا(عن  اإليه عوض   ال  يوصف، ألنه بعد ضمِّ الميمَأو 
، فصيغ صياغة مخصوصة، وصار حكمه حكم األصوات،  اأصبح واقع   موقع ما ال يوصف 

 .نحوهو  )غاق(نحو:  وحكم األصوات أال  توصف
 )يا(ليس يجب من حيث كان و  »الفارسي لرأي سيبويه حيث قال : به هذا ما انتصرو 
إليه الصوت ما كان يجوز فيه  امنه أن يجوز في االسم مضموم   لهذا الصوت وبدال   امعاقب  
ال يجري االسم بالهاء في و  ،(زناديق زيادته بدل من الياء في )و  لتاء، أال ترى أن ا)يا(مع 

  .(3) («: )يا هللا بمنزلة  چڈچمنع االنصراف مجرى زناديق، فكذلك ال يجب أن يكون 

أن تقطع عنه و  ال يجوز معها أن تفصل منه، ني بنية  أال ترى أنه ب  » : اقال أيض  و 
ألن  ؛لو كان في تقدير االنفصال منه لم ي سّكن األول منهو  إللزامهم الحرف األول السكون،

صياغته و  أسكن على إلزامهم الصوت الكلمة،و  ما كان ذلكفل االبتداء بالساكن ال يكون،
عند انقطاع النفس  المضاف إليه،و  يفصل بين المضاف ينهما كما قدبلئال يفصل  ؛معه

كان هذا الصوت أشّد و  أن اتصاله باالسم كاتصال المضاف بالمضاف إليه ... فيعلم بهذا
ّم إليه من المضاف اتصاال   المضموم إليه في و  المضاف إليه وجب أال يدخل األولب بما ض 

 . (4)«ات، كما لم يقع في موضع آخر غير النداءحكمه في أال ي وصف كما ال توصف األصو 

                                 
 . 1/384 شرح الرضي على الكافية (1)

 .24/192ب القرآن لجدول في إعراا (2)

 . 2/116( اإلغفال 3)

 .  116، 115/ 2( اإلغفال 4)
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كما انتصر الفارسي لسيبويه بأن في األسماء المناداة المفردة المعرفة القياس أال 
 ألنها واقعٌة موقع ما ال يوصف. ؛توصف كما ذهب إليه بعض الناس

ما وقع موقع ما ال يوصف لم وكما أنه لما وقع موقع ما ال يعرب لم يعرب، كذلك ل 
 .يوصف

 (1)كقوله: النحاة من مجيئها موصوفةو  فأما ما احتج به المبرد
َا الاااو ار    عااا  عبااا  الم ااا  ااا  ُ  َ  ياااا 

 

   ْباااو  َ ْياااتا ل  لاااَ ََااا ا  ااا ْ  أ ْو    الماْعَ ن 
 

 (2)وقوله:
َا بااا   المناااذر  بااا   الجاااارو ْ  ااا  ُ  َ  ياااا 

 

  ْ و ْماااااااا ا ِا المجاااااااا   ع ياااااااا  م  اااااااارا    سا
 

 (3)و قوله :
اااْع  ى ااا   و اْبااا  سا ْعااا ا بااا ا م ام  اااا ُ   ف م 

 

 ااااااا عماااااار ال ْناااااا  ي   جااااااوا اب ااااااأ ْجو    م 
 

 .لالسم المنادى قبلها انعوت   )الجوادا(و و)ابن( برفع أو نصب )الوارث(
 )أنت(.تقديره لمبتدأ محذوف ابالرفع خبر   :أي)أنت(،على  فإن  األولَ  

 .نداء ثان   والثاني على أنه
غيره من و  بالنصب على المفعولية كما ذكر الفارسي :أي والثالث  على إضماِر )أعني(، 

 (4)النحاة .

نصب ألنه نداء مضاف، وكذا چ ۈ   ۆ  ۆ  ۇ ۇ چ»:قال النحاسو 
 (5)«.وال يجوز عند سيبويه أن يكون نعتا،چۋ ٴۇ ۈچ

                                 
 .180صـ سبق تخريجه  (1)

 180 صـسبق تخريجه . (2)

 . 180صـسبق تخريجه . (3)

 ،3/100الدر المصون  ،44 ،2/40 أمالي ابن الشجري  ،1/369األصول  ،2/116( انظر اإلغفال للفارسي 4)
توضيح  ،4/23أوضح المسالك  ،1/28المغني  ،1/160جمل الزجاجي  ،5/125اللباب في علوم الكتاب 

رح قطر ش ،3/211حاشية الصبان  ،25 ،3 ،2/447شرح األشموني  ،2/54الهمع  ،2/1066المقاصد 
 . 1/210الندى 

 4/15إعراب القرآن للنحاس  (5)
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 وما قاله سيبويه أصوب وأبين، وذلك أنه ليس في األسماء الموصوفة» قال القرطبي :و 
رد ضم إليه صوت، واألصوات ال توصف، نحو ألنه اسم مف؛ چڈچعلى حد شيء
ن كانوا قد وصفوه ،وما أشبهه(1)غاق،  ،في مواضع وكان حكم االسم المفرد أال يوصف وا 

فلما ضم هنا ما ال يوصف إلى ما كان قياسه أال يوصف صار بمنزلة صوت ضم إلى 
 .(2) «حيهل فلم يوصف :صوت، نحو

في  چۈ   ۆ  ۆ  ۇ ۇ چوچڈڈژ ڎ چقد ورد في إعراب و 
 . عطف البيانو  ،توجيهات أخرى في اإلعراب كالبدلية اآليتين الكريمتين

 :فيه أوجه چڈژچقوله: » في الدرر :و 
 .چڈچأحدها: أنه بدل من 

 الثاني: أنه عطف بيان. 
الثالث: أنه منادى ثان، حذفت منه حرف النداء، أي: يا مالك الملك، إذ البدل على 

 نية تكرار العامل، إال أن الفرق هذا ليس بتابع.
 (3)«.على الموضع فلذلك نصبچڈچـالرابع: أنه نعت ل 
مع ورود تلك التوجيهات من اإلعراب فقد رجح كثير من النحاة رأي سيبويه كما سبق و 

ألنه  ؛والصحيح مذهب سيبويه» قال : عن الفارسي، كذا احتج له أبو حيان برد وجيه حيث
  .(4) «واآلية ونحوها محتملة للنداء ،لم يسمع فيه مثل اللهم الرحيم ارحمنا

وذلك أنه ليس في األسماء الموصوفة  ؛وما قال سيبويه أصوب» في المحرر الوجيز :و 
 (5).«چڈچشيء على حد 

                                 
تاج العروس  ،5/80المخصص  ،3/29تهذيب اللغة  ،4/1539الصحاح  :انظر ،( غاق: حكاية صوت الغراب1)

 . 1/1910معجم اللغة العربية المعاصرة  ،1/28التعريفات  ،26/268
 .  55/ 4الجامع ألحكام القرآن ( 2)

المجتبى من مشكل إعراب في و  . 126 ،125 ،5/124.اللباب في علوم الكتاب 101 ،100 ،99لدر ( ا3)

منادى مبني على الضم في محل نصب، والميم عوض عن )يا( المحذوفة،  چڈچ:». 3/1084القرآن 
) ر  (بدل،  )ف اط   َ ال  (متعلق بـ )ف ْيه (جواب النداء مستأنفة، الجار  چ ۅ ۋ چبدل ثان، وجملة )ع  ْخَ   فاو    « )ي 

 . 2/64( الهمع 4)

(5 )1/417 . 
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في الدعاء، ولذا قال السلف: اللهم مجمع  الشائع استعمالها» في الفوائد العجيبة :و 
 ،من أسماء هللا تعالى االدعاء. وقال بعضهم: الميم في قول )اللهم( فيه تسعة وتسعون اسم  

)عليهم( مع، ألنك تقول: )عليه( للواحد، ووأوضحه بعضهم بأن الميم تكون عالمة للج
 للجمع، فصارت الميم في هذا الموضع بمنزلة الواو الدالة على الجمع في قولك: )ضربوا(

قد وتؤذن بأن هذا االسم  فلما كانت كذلك زيدت في آخر اسم هللا تعالى لتشعر ،)قاموا(و
فإذا قال الداعي: اللهم، فكأنه قال: يا هللا الذي له األسماء  ،جمعت فيه أسماء هللا تعالى كلها

لجميع أسماء هللا تعالى الحسنى وصفاته ال يجوز أن  اقال: والستغراقه أيض   ،الحسنى
 (1)«.في منعه وصفه ألنها قد اجتمعت فيه، وهو حجة لما قال سيبويه ؛يوصف

 

                                 
 . 1/29ة في إعراب الكلمات الغريبة ( الفوائد العجيب1)
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 املبحث السابع عشر 

 ع في وقو رأي سيبويه 
ال ضمير الفصل بين الح

. اوصاحبه  
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. اهصاحبو  رأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال  
 ،مبتدأ ﴾ھ﴿(1)چۓ ۓ ے ے ھچ :قوله تعالىو  »:قال الهمذاني

 ،مبتدأ ثان ﴾ے﴿أو  ،الخبر ﴾ۓ﴿و ،فصل ﴾ے﴿و ،أو بدل ،عطف بيان ﴾ے﴿و
 الجملة في موضع خبر المبتدأ األول .و  ،﴾ۓ﴿خبره و 

 . ﴾ے﴿خبر  ﴾ۓ﴿و ،﴾ھ﴿ خبر ﴾ے﴿ و لك أن تجعل

قرأ محمد و  ،ارفعه على أحد األوجه الثالثة المذكورة آنف  و  ،﴾ۓ﴿الجمهور على رفع و 
 :قالو  ضعفهاو  الكتاب هذه القراءة أنكر صاحبو  ،(3) بالنصب ﴾َأْطَهرَ ﴿غيره و  (2)بن مروانا

 ﴾ُهنَّ َأْطَهَر َلُكمْ ﴿عن أبي عمرو بن العالء: من قرأ و  فيها احتبى ابن مروان في لحنه،
 ﴾ھ﴿ذلك أنه نصبه على الحال بال مقال على أن تجعل و  ،بالنصب فقد ترّبع في لحنه

 .(4)«﴾ے﴿من  حال   ﴾َأْطَهرَ ﴿و ،خبره ﴾ے﴿و ،مبتدأ
بصريين  ،تسميته عند النحاةو  ،لمناقشة تلك المسألة نبدأ بالتعريف بضمير الفصل

 .كوفيينو 
ضمير الفصل، وهو الضمير الذي يفصل به بين الخبر والنعت، ويدل على أن ما بعده 

، ويزيل فيرفع الشك ، ول غيرهما من مكمالت الجملة،خبر لما قبله، وليس صفة، ول بدل  
لمسند على المسند إليه، ويتوسط بين المبتدأ وخبره قبل دخول هذا قصر لهو مع و  اللبس،

 . العوامل اللفظية وبعده
 :يأتي ضمير الفصل في المواضع اآلتية

 بين المبتدأ والخبر. - 1
                                                           

 . 78( سورة هود اآلية 1)

وردت عنه الرواية  :محمد بن مروان المدني القارئ، ذكره الداني فقال» ، 2/261قراء ( في غاية النهاية في طبقات ال2)
 ابن مروان قارئ أهل المدينة. :في حروف القرآن وذكر عن أبي حاتم السجستاني أنه قال

وان بن الحكم، عبد هللا بن أبي الحسن بن زيد بن علي، عيسى بن عمر، سعيد بن جبير، محمد بن مر  :( قرأ بها3)
، الكشاف 1/326، المحتسب 2/356إسحاق، عبد الملك بن مروان، انظر القراءة في معاني القرآن لألخفش 

، الجامع ألحكام القرآن 46/362، الدر المصون 5/247، البحر المحيط 2/295، إعراب القرآن للنحاس 3/217
 . 18/28مفاتيح الغيب  9/76

 .2/654( الفريد 4)
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، (2)چ ڎ ڎ ڌ چ: ، وقوله(1)چۈ ۆ ۆ چ:ومنه قوله 
 .(3)چڻ ڻ ں چ: وقوله

 ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ چومنه قوله تعالى:  أو إحدى أخواتها وخبرها: (كان)بين اسم 

 .(4)چ ۆ
( أو إحدى أخواتها وخبرها: بين اسم - 3  ں ں ڱ چومنه قوله تعالى: )إنَّ

 .(5)چڻ
 .(6)چٻ ٻ ٻ ٱ چ: ومن ذلك قوله تعالى: (َظنَّ ي)بين مفعول -4

علم أّنهّن ل ا » (:باب ما يكون فيه هو وأنت وأنا ونحن وأخواتهن فصال   )قال سيبويه في
السم بعده بمنزلته في حال  إل في الفعل، ول يكّن كذلك إل في كّل فعل يكّن فصال  

ه قد ا بأنالبتداء، فجاز هذا في هذه األفعال التي األسماء بعدها بمنزلتها في البتداء، إعالم  
ث؛ ألّنك ره للمحدَّ ث ويتوقعه منه، مما ل بّد له أن يذكه فيما ينتظر المحدَّ ، وأنالسمَ  فصلَ 

إذا ابتدأت السم، فإنما تبتدئه لما بعده، فإذا ابتدأت فقد وجب عليك مذكوٌر بعد المبتدأ ل بّد 
ل فسد الكالم ولم يسغ لك ث أن ما بعد السم ما ؛ ليستدل المحدَّ (هو)ه ذكر ، فكأنمنه، وا 

 . (7)«يل رحمه هللا يخرجه مما وجب عليه، وأّن ما بعد السم ليس منه، هذا تفسير الخل
ي البتداء، ولكن ما بعدها  وفوأخوتها فصال   (إنّ )واعلم أنها تكون في » :اقال أيض  و 

 .(8)« مرفوع؛ ألنه مرفوع قبل أن تذكر الفصل
ابتداء  (هو)تجعل  ،كان زيد هو العاقل :وتقول» :قال المبرد عن ضمير الفصلو 
ن شئت قلت ،خبره (اقلالع)و  :فكأنك قلت ،زائدة (هو)فتجعل  ،يا فتى كان زيد هو العاقلَ  :وا 

 .كان زيد العاقل

                                                           

 .27( سورة البقرة، اآلية 1)

 .177( سورة البقرة، اآلية 2)

 .254اآلية  ( سورة البقرة،3)

 . 92( سورة األعراف اآلية 4)

 .12( سورة البقرة اآلية 5)

 . 77( سورة الصافات اآلية 6)

 . 2/389( الكتاب 7)

 . 2/392( الكتاب 8)
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نما يكون  وما أشبه ذلك زوائد بين المعرفتين أو بين المعرفة وما  (هم)و (هما)و (هو)وا 
نما زيد ،وما أشبهه مما ل تدخله األلف والالم ،خير منه :نحو ،قاربها من النكرات ت وا 
ول تكون زائدة إل بين  ،د إل المعرفةفال يجوز أن تؤكّ   ،ألنها معرفة في هذا الموضع

أو مفعولي ظننت  ،وخبرها (كان)اسم  :نحو ،اسمين ل يستغنى أحدهما عن اآلخر
فمما جاء من توكيدها في القرآن  ،(إن)والبتداء والخبر وباب  ،وعلمت وما أشبه ذلك

 . (2)«(1)چٿ ٿ  ٿ ٺ ٺ ٺ چ:قوله
ألنه فصل بين الخبر والنعت، أو  ؛ويسمى هذا الضمير عند البصريين ضمير الفصل 

 (3)ألنه فصل بين الخبر والتابع. 
 ،ويقال له: فصل، وعماد» :يقول ابن يعيش في سبب تسمية هذا الضمير فصال  

ن لم وا  فالفصل من عبارات البصريين، كأنه فصل السم األول عما بعده، وآذن بتمامه، 
 . (4)«يبق منه بقية من نعت، ول بدل إل الخبر ل غير

 .(5)« كأنه عمد السم األول وقواه بتحقيق الخبر بعده » اويسميه الكوفيون عماد  

 ڄ ڄ ڄچوقوله: » :حيث قال الفراء ،)دعامة(بعض الكوفيين يسميه و 

 ٹ ٹ ٹ ٹ چكناية عن اإلخراج(وَ هُ )... إن شئت جعلت (6)چ ڃ

مرة  (اإلخراج)يريد: إخراجهم محرم عليكم، ثم أعاد  ،وهو محرم عليكمأي:  )7(چ ڤ
 (اإلخراج)فكان رفع  ،كالم ﴾ُهوَ ﴿وبين  (اإلخراج)لما حال بين  ﴾ُهوَ ﴿ا على خرى تكرير  أ

ن شئت جعلت ،﴾ُهوَ ﴿بالتكرير على  م  ﴿ـا ورفعت اإلخراج بعماد   ﴾ُهوَ ﴿وا   .(8)« ﴾ُمَحرَّ

                                                           

 . 76( سورة الزخرف اآلية1)

 .  104، 4/103( المقتضب 2)

، 1/242، شرح الكافية الشافية 2/455، شرح الرضي على الكافية 3/110( انظر شرح ابن يعيش على المفصل 3)
 . 1/372شرح ابن عقيل 

 . 2/329( شرح ابن يعيش على المفصل 4)

، شرح ابن عصفور على الجمل 2/455ا، شرح الرضي على الكافية  2/329( انظر شرح ابن يعيش على المفصل 5)
 . 1/120 ، المساعد1/372، شرح ابن عقيل 2/952،ارتشاف الضرب 1/242.شرح الكافية الشافية  23، 2/22

 . 85سورة البقرة اآلية  (6)

 . 85( سورة البقرة اآلية 7)

 . 51، 1/50( معاني القرآن للفراء 8)
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 ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ چوقوله: » :وقال في موضع آخر

هاهنا عماد، فأين اسم هذا العماد؟ قيل: هو مضمر، معناه:  ﴾ُهوَ ﴿إنما  :.... يقال(1)چی
 .(2)«من البخل ﴾ۈئ﴿فاكتفى بذكر  ،لهم فال يحسبن الباخلون البخل هو خيرا  

على اسميته، فهو اسم ل  إلى أنه ضمير باق  (3)ل وذهب الخلي ،وقد اختلف في الفصل 
 (4)وأكثر النحاة يذهب إلى أنه حرف، ،محل له من اإلعراب، ومحله محل ما بعده أو ما قبله

واختلف النحويون في هذه الضمائر فأكثرهم على أنَّها »  ث قال :، حيوصححه ابن عصفور
حروف في معنى الضمائر تخلصت للحرفية كما َأنَّهم يخّلصون الكاف التي في نحو 

شارة في نحو ذلك، فتصير حرفا .  َضَرَبك، للخطاب مع َأسماء اإل 
عراب. وزعم الخليل رحمه هللا َأنَّها أسماء ل تنتقل عن السمية ول موض ع لها من اإل 

عراب لم توجد في كالمهم.  والصحيح َأنها حروف ألنَّ أسماء ل موضع لها من اإل 
عراب  .(5) « وذلك فاسد ،ومن النحويين من زعم أنَّها َأسماء ولها موضع من اإل 

ه القراءة فهذا على رأي صاحبها على هذو  وقوع ضمير الفصل بين الحالو  أما مسألتنا
للبصريين، فقد لحن شيخ أبو عمرو بن العالء هذه القراءة كما أشار إلى  اخالف   ،الكوفيين

في  ا، وقال: احتبى ابن مروان في ذه  فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحن  » :ذلك سيبويه بقوله
، وذلك أنه قرأ: ن، وهو رجل من أهل المدينة، كما تقول: اشتمل بالخطأحَ يقول: لَ  ،اللحن

 .(6)« فنصب،﴾َهؤالِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهَر َلُكمْ ﴿
فهو لحن  ،بالنصب ﴾ُهنَّ َأْطَهَر َلُكمْ ﴿وأما قراءة أهل المدينة» :تبعه المبرد فقالو 
 .(7)« وهى قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية  ،فاحش
 .(8)«  ﴾ۓ﴿وليس يجيز أحد من البصريين نصب » :ويقول الزجاج 

                                                           

 . 180سورة آل عمران اآلية ( 1)

 .2/951، انظر الرتشاف 1/248( معاني القرآن للفراء 2)

 .1/68، الهمع 2/497، المغني 2/952،الرتشاف 1/34( رأيه في الكافية 3)

 . 1/120، المساعد 2/952الرتشاف ( انظر 4)

 . 2/120شرح ابن عصفور على الجمل ( 5)

 .397، 2/396( الكتاب 6)

 .4/105( المقتضب للمبرد 7)

 .3/67( معاني القرآن وا عرابه للزجاج 8)
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تقول: إن ضمير الفصل  جاءت مخالفة للقاعدة البصرية التي حيث لذا لحنوا هذه القراءةو 
 .لفرموا من قرأ بها بالجه ،ل يأتي إل بين المبتدأ والخبر أو ما يدخل عليهما من نواسخ

فهو لحن فاحش ،﴾َهؤالِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهَر َلُكمْ ﴿وأما قراءة أهل المدينة  »:قال المبرد
نما هي قراءة ابن مروان ولم يكن له علم بالعربية نما فسد ألن األول غير محتاج للثاني  ،وا  وا 
غناء لتوكيد قبل الست وفيما تقدم إنما تأتي ،أل ترى أنك تقول: هؤلء بناتي فيستغنى الكالم

 . (1)«المعرفتين وتدل على ما يجيء بعدها
وكان » :جمهور البصريين حيث قالو  قد ذهب األخفش إلى ما ذهب إليه سيبويهو 

 .(2)« بالنصب وهذا ل يكون  ﴾ُهنَّ َأْطَهَر َلُكمْ ﴿عيسى يقول 

كما أن أبا جعفر النحاس ضمه إلى مذهب إلى الخليل وسيبويه في عدم جواز مجيء  
األخفش إن هذا ل و  قول الخليل وسيبويه »ضمير الفصل إل بين المبتدأ والخبر، حيث قال:

نما تكون عماد  ، قال :  اههنا عماد   ﴾ُهنَّ ﴿يجوز ول تكون  م إل بما فيما ل يتم الكال اوا 
 . (3)«ليس بنعت (األخ)لتدل بها على أن  ،كان زيد هو أخاك :نحو ،بعدها
 غيرهما من أخذه بهذه القراءةو  أبي حيانو  هذا يرد ما نسبه إليه بعض النحاة كابن هشامو 
قراره لهاو   .ا 

 ،(اضاحك   هو ه كـ )جاء زيدوأجاز األخفش وقوعه بين الحال وصاحب» :يقول ابن هشام 
 .(4)« ﴾ۓ﴿فيمن نصب  ﴾َهؤالِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهَر َلُكمْ  ﴿وجعل منه 
وحكى األخفش أن بعض العرب يأتي بالفصل بين الحال وصاحبها » :ابن مالك وقال

ا هو  َهؤالِء َبَناِتي ُهنَّ َأْطَهَر  ﴿:ضاحكا، وعلى هذه اللغة قرأ بعضهمفيقول: ضربت زيد 
 . (5)« ﴾ۓ ﴿بنصب  ،﴾َلُكمْ 

فمنعه الجمهور وحكى  ،وقوعه بين الحال وصاحبها واختلفوا في» حيان:قال أبو و 
 .(6)« األخفش في األوسط مجي ذلك عن العرب

                                                           

 . 1/411انظر مشكل إعراب القرآن لمكي و  . 106، 4/105( المقتضب للمبرد 1)

 . 1/386القرآن لألخفش ( معاني 2)

 . 2/296( إعراب القرآن للنحاس 3)

 .1/276همع الهوامع  ،2/952انظر ارتشاف الضرب و  ،1/641( مغنى اللبيب 4)

 . 1/168( شرح التسهيل 5)

 . 2/952( ارتشاف الضرب 6)
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 إقراره له .يعني نقل األخفش لهذا الرأي عن صاحبه  ول
أليس للقراءة أي ضع القراءة لها ؟ أم تخ العمل بهاو  لكن أتخضع القاعدة النحوية للقراءةو 

ذا كان علماء و  ،اتهام صاحبها بالجهلو  ول يتم رّدها ،وجه مما يجعلها صحيحة فتخرج عليه ا 
 فما بالنا بالقراءات ؟ ،منه قاعدة الكوفة يأخذون شطر البيت أو بعضه فيصنعون 

كان قوم من النحاة المتقدمين يعيبون » :عن القراءات بقوله الذا نجد السيوطي مدافع  و 
على عاصم وحمزة وابن عامر قراءات بعيدة في العربية وينسبونهم إلى اللحن، وهم مخطئون 

وثبوت ذلك  ، مطعن فيهافي ذلك، فإن قراءاتهم ثابتة باألسانيد المتواترة الصحيحة التي ل
 .(1)« دليل على جوازه في العربية

 ،إذا جوزنا إثبات اللغة بشعر مجهول منقول عن قائل مجهول» :كما دافع الرازي بقوله 
ا أرى النحويين يتحيرون في تقرير ... وكثير  ،كان ذلك أولىفألن يجوز إثباتها بالقرآن العظيم 

وأنا شديد التعجب  ،فإذا استشهدوا في تقريره ببيت مجهول فرحوا به ،لفا  الواردة في القرآناأل
فألن يجعلوا  ،على صحته فإنهم إذا جعلوا ورود ذلك البيت المجهول على وفقه دليال   ،منهم

 .(2)« على صحته كان أولى ورود القرآن به دليال  

لها وجه كما و  -كما سبق-،رأي البصريين نجد لهم علة في رّد القراءة لكن بالنظر إلىو 
نما اشترط أن يكون بين المبتدأ والخبر أو ما دخل عليها مما  »:ذكر ابن يعيش بقوله وا 

إذ الخبر نعت  ؛يقتضى الخبر وذلك من قبل أن الغرض به إزالة اللبس بين النعت والخبر
لما  األن الذي بعده معرفة يمكن أن يكون نعت   ؛القائمزيد هو  :قولك نحو وذلك ،في المعنى

إذ  ؛لفصلك بينهما ؛ن أنك أردت الخبر وأن الكالم قد تم بهفاصلة بيَّ  )ُهَو(فلما جئت بـ  قبله
 .(3)« الفصل بين النعت والمنعوت قبيح 
 عض النحاة توجيهات تخرجها عن اللحنولكن قد وّجه ب ،وهذا ل يتأتى مع قراءة النصب

 :هذه التوجيهات منو  ،الخطأ الذي حكم به نحاة البصرةو 

 ،بالنصب حال   ﴾َأْطَهر﴿يكون و ﴾َلُكمْ ﴿خبره و  مبتدأ ﴾ے ﴿أن يكون  :التوجيه األول
 ،هذا جائز عن الفراءو  ،﴾َلُكمْ ﴿فيكون من تقديم الحال على عاملها الظرف  ،فال فصل حينئذ  

                                                           

 . 69( القتراح في أصول النحو 1)

 . 9/401( مفاتيح الغيب 2)

 .2/330( شرح ابن يعيش على المفصل 3)
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ماواُت َمْطِويَّاٍت ِبيَ ﴿في توجيه قراءة  صّرح به وقوله:  »:فقال ،(1)بالنصب ﴾ِمْيِنهِ والسَّ
ماواتُ ﴿ترفع (2)چۆئ ۇئ ۇئچ إ َذا رفعت  ﴾ۇئ﴿ـب ﴾السَّ
ماواتُ ﴿رفع  ﴾َمْطِويَّات  ﴿(، ومن قالالمطويات) : كأنه قال ،﴾ِمْيِنهِ يَ ﴿بالباء التي ف ي  ﴾السَّ

  . (3)«ى القطع والحال أجود( على الحال أو علالمطويَّات  ، وينصب)والسموات ف ي يمينه
 (4).ذلك عن األخفشكما نقل 

كره العكبري ذ التوكيد بتكرير المعنى، من معنى ﴾ے ﴿قد يكون العامل ما في و 
حال، والعامل فيه  ﴾َأْطَهر﴿و خبر، ﴾َلُكمْ ﴿و ،أمبتد ﴾ے﴿أن يكون  ...و الثاني:»:بقوله

لما فيه من معنى  ﴾َلُكمْ ﴿وقيل: العامل  ،من معنى التوكيد بتكرير المعنى ﴾ے﴿ما في 
 .(5)«الستقرار
والوجه في األول أن ينصب » :في موضع بقوله ،أجازه ابن مالك فجعله الوجهو  

فيكون من تقديم الحال على العامل الظرفي نحو ،﴾ے ﴿على أنه خبر  ﴾َلُكمْ ﴿بـ  ﴾َأْطَهرَ ﴿
ماواُت َمْطِويَّاٍت ِبَيِمْيِنهِ ﴿قوله تعالى:   .(6) « ﴾َمْطِويَّاٍت ﴿بنصب  ﴾والسَّ

وغير األخفش يمنع تقديم الحال الصريحة  »:مع ضعف في موضع آخر بقوله اجائز  و 
 . (7)«بضعفه اوالصحيح جوازه محكوم   ،اعلى العامل الظرفي مطلق  

وتقديم الحال على العامل فيه من الظرف أو المجرور ل يجوز إّل » :قال أبو حيانو 
 (8)«.عند األخفش

                                                           

، المحرر الوجيز 7/422، وقراءة النصب لعيسى بن عمر والجحدري، في البحر المحيط 67( سورة الزمر اآلية 1)
 . 4/22، وبال نسبة في إعراب القرآن للنحاس 6/95

 . 67 سورة الزمر اآلية (2)

 . 2/425( معاني القرآن للفراء 3)

، شرح ابن عقيل 2/276، أوضح المسالك 1/242، شرح الكافية الشافية 4/22( انظر رأيه في إعراب القرآن للنحاس 4)
  . 4/22الكسائي انظر رأيه في إعراب القرآن للنحاس و  ،2/600شرح التصريح  ،2/273

 .  458/ 2( التبيان 5)

 .  243/ 1الكافية الشافية ( شرح 6)

 . 2/346( شرح التسهيل 7)

 . 6/72( البحر المحيط8)
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ن كان هذا غير جاو  وجيه و  غير األخفش إل أن هذا وجه جيد(1)ئز عند البصريين ا 
 تحمل عليه القراءة .

مبتدأ  ﴾ے ﴿مبتدأ و ﴾ھ﴿يكون  :عليهو  ذهب إليه ابن جني، التوجيه الثاني:
يكون  ﴾َأْطَهرَ ﴿و ﴾ھ﴿خبر والجملة في محل رفع  ،خبر المبتدأ الثاني ﴾ے ﴿و ،ثان
 (2)كما ذكرنا(، ر  ي  ش  أ  )من معنى اإلشارة  ﴾ھ﴿العامل فيه ما في و ﴾ے ﴿من  حال  

 .(3)چپ پ پ چ:في قوله تعالى

ا صحيح  » :حيث قال ابن جني  ﴿؛ وهو أن تجعل اوأنا من بعد  أرى أن لهذه القراءة وجه 
 ﴾َأْطَهرَ ﴿كقولك: زيد أخوك هو، وتجعل ،﴾ے ﴿أحد جزأي الجملة، وتجعلها خبر ا لـ ﴾ے

أو  اوالعامل فيه معنى اإلشارة، كقولك: هذا زيد هو قائم   ﴾ے ﴿أو من  ﴾ے ﴿حال  من 
 .(4)« فعلى هذا مجازه، فأما على ما ذهب إليه سيبويه ففاسد كما قال ،، أو نحو ذلكاجالس  

، وذلك أن يكون  ﴾ے ﴿وقد خّرج له وجه ل يكون » :ذكره الزمخشري بقوله فيه فصال 
جملة في موضع خبر المبتدأ، كقولك: هذا أخي هو،  ﴾ےے ﴿و مبتدأ، ﴾ھ﴿

 (5)«.حال   ﴾َأْطَهرَ ﴿ويكون 

ضمير  ﴾ے ﴿فيكون  ،صاحبهو  جواز وقوع ضمير الفصل بين الحال :الثالثالتوجيه 
 .حال   ﴾َأْطَهرَ ﴿فصل ل محل له من اإلعراب و

 ،حال ﴾َأْطَهرَ ﴿و،فصل ﴾ے ﴿و ،مبتدأ وخبر ﴾ے ھ﴿ :وقيل» :قال أبو حيان
لك وقد أجاز ذ ،ول يقع بين الحال وذي الحال ،ورد بأنَّ الفصل ل يقع إل بين جزأي الجملة

 .(6)« لكنه قليل  ،عى السماع فيه عن العرببعضهم وادّ 
                                                           

 . 1/600، شرح التصريح 2/952، ارتشاف الضرب 2/392( انظر الكتاب 1)

 .وما بعدها  38 ( صــــ2)

 . 72( سورة هود اآلية 3)

 . 1/326 ( المحتسب4)
  .46/362،الدر المصون  2/391الكشاف للزمخشري 

 . 220، 219/ 3( الكشاف 5)

 . 1/276، الهمع 1/641، وانظر مغني اللبيب 5/247( البحر المحيط 6)
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 :تعقيب ويتضمن أموًرا
كان األولى بالبصريين عدم رد القراءة وبخاصة أنها وردت عن عدد غير قليل من  -1

وعبد  (1)الحسن ى رأس هؤلء عيسى بن عمرووعل ،القراء ممن لهم شأن في العربية وعلم بها
 . (2)هللا بن أبي إسحاق

أو بيت ل يعرف ،بشطر بيت والقبول  (3)فمن غير المقبول رّد القراءة الموّثقة بالرواة الثقاة 
 قائله في الستشهاد .

حيث إنه لم يرّدها، كما فعل  ،أحسن ابن جني في توجيهه قراءة النصب  -2
 ولم يفصل بين الحال وصاحبها بضمير فصل  . ،البصريون 

ما نسب لألخفش من قوله بجواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها ل يتفق   -3
 (4)ص عليه في معاني القرآن .مع ما ن

لسم اإلشارة على  ا  خبر  ﴾َأْطَهر﴿من الممكن توجيه قراءة النصب على اعتبار   -4
فصلت بين  ﴾ُهنَّ ﴿وتكون  ،،كما يقولون: هذا زيد قائم ا، فينصبونه على التقريب(5)التقريب
يكون ضمير الفصل قد فصل بين السم والخبر،  ، وبذلك)َأْطَهَر(والخبر  ﴾َبَناِتي﴿السم 

 أعلم . -تعالى–وهللا ، احبهاولم يفصل بين الحال وص

                                                           

 الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد: تابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر األمة في زمنه. (1)
وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان النساك. ولد بالمدينة، وشب في كنف علي بن أبي طالب، توفي بالبصرة، توفي 

 . 2/226األعالم للزركلي عشرة من الهجرة، انظر و  سنة مائة

هو عبد هللا بن أبي إسحاق مولى آل الحضرمي، وهم حلفاء بني عبد شمس بن عبد مناف. أخذ عن األقرن. وهو أول  (2)
ة من بعج النحو، ومد القياس، وشرح العلل، وكان مائال  إلى القياس في النحو، وتوفي ابن أبي إسحاق سنة سبع عشر 

  . 1/31اللغويين و  ومئة، طبقات النحويين

"  2/226(  ممن قرأ بهذه القراءة الحسن البصري وعبد هللا بن أبي إسحاق، وهما من المشهود لهما بالعلم، ففي األعالم 3)
لى الولة فيأمرهم وينهاهم، ل يخاف في الحق لومة. وكان أبوه من عن الحسن: " وعظمت هيبته في القلوب فكان يدخل ع

أهل ميسان، مولى لبعض األنصار. قال الغزالي: كان الحسن البصري أشبه الناس كالما بكالم األنبياء، وأقربهم هديا من 
يسأل يونس عن " وسمعت أبى  1/14طبقات فحول  الصحابة. وكان غاية في الفصاحة، تتصبب الحكمة من فيه " وفي

 ابن أبى إسحاق وعلمه قال هو والنحو سواء أي: هو الغاية"
قال فأين علمه من علم الناس اليوم قال لو كان في الناس اليوم من ل يعلم إل علمه يومئذ لضحك به ولو كان فيهم من له 

 . 1/31ذهنه ونفاذه  ونظر نظرهم كان أعلم الناس " وانظر طبقات النحويين واللغويين 

 . 1/386( انظر معاني القرآن لألخفش 4)

ر على نحوه يعملون أسماء اإلشارة عمل )كان( فيرتفع ما كان مبتدأ على أنه اسم للتقريب وينصب الخبو  ( في هذا األسلوب5)
 . 232، 231، 13، 1/12، معاني القرآن الفراء 1/11أنه خبر له، مجالس ثعلب 
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ِ
ِ  

 الثاني الفصل

 األفعال 
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ِ  

 املبحث األول 

ِقولِهللاِتعالىِ:َِِتتَِّبعاِن(پ)ِفيِقراءةِرأيِسيبويه
 چڀ  ڀ   پ    پ     پ پ  ٻ چ
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ِ:قولِهللاِتعالىِفيَِتتَِّبعاِن(ِ پ)فيِقراءةِرأيِسيبويهِ
ِ(1)چ     ڀ  ڀ   پ    پ  پ  پ  ٻ چ

: فيه ثالثة أوجهو  ع كسرها،نون مبتخفيف ال (2)﴾َِتتَِّبعانِِلَِوَِ﴿قرئ و  »:قال الهمذاني
 ،معناه النهيو  لفظه لفظ الخبر،و  ،النون علم الرفعو  ،أن الفعل معرب مرفوع :أحدها
َِواِلَدٌةِِبَوَلِدِها﴿:كقوله لك أن تجعله حااًل من و  ،ابن كثيرو  على قراءة أبي عمرو(3)﴾لُِتَضارُّ

 غير متّبعين طريق الجهلة . أي: استقيماِ﴾اْسَتِقْيَما﴿الضمير في 

 ،كما هي في قراءة الجماعة ،لة على النهيالنون نون التأكيد الداخو  ،أنه مبني :الثانيو 
فإن قلت : لَم ،هي األولى دون الثانيةو  إال أنه استثقل التضعيف فخففت بحذف إحدى النونين

فكنت تحتاج إلى  ،ألنك لو حذفت الثانية التقى ساكنان :قيل حذفت األولى دون الثانية ؟
 فلذلك حذفت األولى دون الثانية . ،الحذف أو التحريك

تشبيهًا بنون  ،كسرها اللتقاء الساكنينو  ،النون نون التأكيد الخفيفةو  أنه مبني :لثالثاو 
 .  (4)هو مذهب يونسو  ،التثنية
أبى ذلك صاحب و  ،المد يقوم مقام الحركةو  ،ز ذلك ما في األلف من فرط مدّ الذي جو  و 
ذلك أن فعل االثنين إذا أسقطت منه التي هي علم الرفع ألجل و  ،(5)شيخه الخليلو  الكتاب
أو  ،إما أن تكسر اللتقاء الساكنين :جيء بالنون الخفيفة لم يخل من ثالثة أوجهو  ،النهي

 فاألول ال يجوز ؛ ألنه ال يعلم حينئذ نون إعراب هي أم ،أو تقر  النون ساكنة ،تحذف األلف
الثالث مردود؛ ألنهم ال و  ،ألجل التباس فعل االثنين بفعل الواحد ؛ممنوع الثانيو  ،نون تأكيد

نما يكون ذلك إذا كان الثاني منهما مدغماً و  ،يجمعون بين ساكنين مظهرين في اإلدراج  ،ا 
 داّبة . :نحو

                                                           

 ،89سورة يونس اآلية  (1)

قراءة تخفيف النون وكسرها من " تتبعان " .قراءة ابن عامر وابن ذكوان والداجواني وهشام، انظر الكشاف ( 2)
 .  1/317، اإلتحاف 5/187، البحر المحيط  3/168

ِ"( قراءة  3) البن كثير وأبي عمرو، والكسائي وعاصم، ومجاهد وقتيبة وأبان ويعقوب وابن محيصن  "ِلِتضارُّ
، معجم 1/317، إعراب القرآن للنحاس 1/454، الكشاف 1/205انظر : معاني القرآن للفراء والزبيدي، 
 . 1/179القراءات 

 . 2/111انظر إعراب القرآن للنحاس  (4)

 . 212، الجمل  523/  3الكتاب انظر  (5)
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 بنافإنه من كالم المحققين من أصحا ،فاعرفه ،وجهه ما ذكرت آنفاً و  ،أجاز ذلك يونسو 
 . (1)«هللا أعلم و

 :بحث الخالف في هذه المسألة يتناول
 .(لعلىِالمضارعِالمنفيِبـ)ِنونِالتوكيدِكمِدخولح -1

 ،(ما)أو  )ال(ـمذهب جمهور النحاة أن نون التوكيد ال تدخل على المضارع المنفي ب
 (2)چېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئچفجعلها الجمهور في قوله تعالى:

 ېئ  ېئ ۈئ ۈئ   ۆئ ۆئ ۇئچ:وقال» :فقال األخفش ،ليست نافيةو  للنهي

ا أمر، ولو كان جوابً  ولكنه نهي بعد ،بجواب ﴾ُتِصيَبنَِّ﴿-وهللا أعلم  -فليس قوله  چېئ
 .(3)« ما دخلت النون 

 ۆئ﴿ليس و  ،هو نهي بعد أمرو  ،نون التوكيدلذا جاز دخول و  ،ناهية )ال(هو يعني أن و 

ثم  أمرهم چۈئ   ۆئ ۆئ ۇئچوقوله:  »:كما ذكر الفراء بقوله ،جوابًا لألمر﴾ۈئ
ن كان نهًيا يهنهاهم، وف  ڳ    ڳ ڳ ڳ چ :ومثله قوله، طرف من الجزاء وا 

ِ. (5)«تأويل الجزاء فيههاهم، و أمرهم ثم ن ،(4)چڱ   ڱ
لكالم جزاء فيه طرف وزعم بعض النحويين أن  ا »:ذهب إليه الزجاج حيث قال خالًفا لما
ك، فهذا جواب األمر بلفظ النهي، نِزل عن الدابة ال َتْطَرْحَك وال َتْطَرَحنّ ا: ذا قلتإمن النهي، ف

 ،للكالم فة أو الثقيلة كان أوكدون الخفيفِإذا أتيت بالن   ،فالمعنى: إْن َتْنزل عنها ال تطرحك
نهتهم أن يحطمهم ِإنها أَمرْت بالدخول ثم ، چڳ    ڳ ڳ ڳ چومثله: 
، (لنْملِِاـ)، ومعناه ل(َلْيمانَِسُِـ)فلفظ النهي ل،چڱ ڱ ڱڱ چفقالت:  سليمان

َنا فِإني أراك  ن  : ال تكونَ ومعناه ا، فلفظ النهي لنفسككما تقول: ال أرينك ههن  .(6)« َهه 

                                                           

 . 591 ،2/590الفريد ( 1)

 .25سورة األنفال اآلية ( 2)

 . 1/347معاني القرآن لألخفش ( 3)

 . 18سورة النمل اآلية ( 4)

 1/407قرآن للفراء معاني ال( 5)

 2/410ا عرابه للزجاج و  ني القرآنمعا( 6)
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؛ ألن وجاز دخول النون في الخبر ،نافية (ال:)فالزجاج ذهب إلى أن معناه الخبر أي 
 فيه قوة الجزاء.

تشبيها  )ال(وقد يؤكد بإحدى النونين المضارع المنفي بـ»:قال ابن مالك حيث تبعهو 
 (1)چېئ ېئ  ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئچكقوله تعالى:  ،بالنهي
دخول نون التوكيد على المنفى بـ)ال(  إال أن »:هو ما اختاره أبو حيان في البحر فقالو 

والذي  ،ويحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور ،فالجمهور ال يجيزونه ،مختلف فيه
ليه ذهب بع ،نختاره الجواز  .(2)« ض النحويينوا 

ِ.بكسرِالنونِمعِتخفيفها﴾َوَلَِتتَِّبعانِِ﴿الخالفِفيِتوجيهِقراءةِ-2
يمتنع ذلك و  ويجب كسرها،من البصريين والكوفيين،  اتفاًقا النون الشديدة تقع بعد األلف

لىو  ،مع الخفيفة  :(3)الناظم بقولهامتناع الخفيفة بعد األلف وجواز الثقيلة بعدها أشار  ا 
ِفِِْلـــــــالَِِدَِْعـــــــبَِِةِ َفـــــــيِْفِِخَِِعَِْقـــــــتَِِمَِْلـــــــوَِ

ِ

 َِـــــــل ـــــــِنِِْك ـــــــكَِوَِِدةٌِيَِدَِِش ـــــــاِأَُِهِرُِْس ِفِِْل
ِ

  :(4)لنون مخففة توجيهات ذكرها الهمذانيبكسر ا﴾َوَلَِتتَِّبعانِِ﴿لذا كان في قراءة و 

معناه لفظه لفظ الخبر، و و  ،النون علم الرفعو  ،أن الفعل معرب مرفوع :التوجيهِالول
 .النهي

 .النون نون التأكيد الداخلة على النهيو  ،أنه مبنيِ:الثانيالتوجيهِ

تشبيهًا  ،كسرها اللتقاء الساكنينو  ،الخفيفةالنون نون التأكيد و  ،أنه مبني :الثالثالتوجيهِ
 .بنون التثنية

هم و  ،إدخال نون التوكيد الخفيفة على فعل االثنين بهذه القراءة فقد استدل من أجاز
 :إنما أجازوا ذلك ألسبابوِ،يونس من البصريينو  ،الكوفيون 

واحدة كما نقل : أن النون الخفيفة مخففة من الثقيلة، فمذهب الكوفيين أنهما نون أحدهما
ّففت كما والكوفيون يزعمون أّن النون الخفيفة أصل» :عنهم ابن يعيش بقوله ها الشديدة، فخ 

                                                           

 . 2/657ارتشاف الضرب  ،2/883انظر شفاء العليل ، و 3/1403فية الشافية شرح الكا( 1)

 4/477البحر المحيط  ( 2)

 . 3/315، شرح ابن عقيل 2/319، شرح التصريح 3/1413( انظر: شرح الكافية الشافية 3)

 . 591 ،2/590الفريد (4)
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) ّففت )إن  (، ومذهب سيبويه أّن كّل واحد منهما أصل، وليست إحداهما من األخرى، لِكن  )و خ 
ك ت بِدل من هما حكًما واحًدا، وليس األمر كذلك، أال ترى أنّ إذ لو كانت منها؛ لكان حكم

بعد التخفيف كحكمهما  وقف ألًفا، وتحذف إذا لقيها ساكن، وحكم )إْن(، و)لِكْن(الخفيفة في ال
 . (1)«ين، دّل على اختالفهما في أنفسهمافيهما؟ فلّما اختلف حكم النون ال يختلف األمر ،قبله

 يلة .فيجوز دخولها فيما تدخل فيه الثق

م واألمر والنهي سَ أن هذه النون إنما دخلت في القَ » :كما نقل في اإلنصاف :الثاني
ل، فكما يجوز إدخالها للتوكيد على كل فعل بلتوكيد الفعل المستق (إم اـ)واالستفهام والشرط ب

ى ما ي َقد ر أن يقال: إنه فيما وقع الخالف فيه، قصار  فكذلك ،مستقبل وقع في هذه المواضع
يؤدي إلى اجتماع الساكنين األلف والنون، وقد جاء ذلك في كالم العرب؛ ألن األلف فيها 

 ڭ ڭ ڭچفرط مد، والمد يقوم مقام الحركة، وقد قرأ نافع، وهو أحد أئمة القراء 

فجمع بين الساكنين وهما األلف والياء، فكذلك ﴾ ۇ﴿من  (3)بسكون الياء (2)چ ۇ
 .(4)« ههنا

 .(6)بنون التوكيد الخفيفة بعد ألف التثنية (5)﴾فدمِ راِنهم﴿ :بقراءة كما استشهد يونس
 .السمين الحلبيو  ،نحاة كابن جني والزمخشري بعض الأجاز العمل برأي يونس وقد 

ومما نحن بسبيله مذهب يونس في إلحاقه النون الخفيفة للتوكيد » : حيث قال ابن جني
 ،زيًدا ه: اضربانْ نحو قول ، وجماعة النساء، وجمعه بين ساكنين في الوصل،في التثنية

ن ك -وليس ذلك  واضربنان عمًرا، ن كان غيره ، بالممتنع في الحس - ان في اإلدراجوا  وا 

                                                           

 .  165/ 5شرح ابن يعيش على المفصل ( 1)

 . 162سورة األنعام اآلية ( 2)

، البحر المحيط 2/111انظر : إعراب القرآن للنحاس  ( القراءة بتسكين الياء لنافع وورش وقالون وأبي جعفر،3)
 . 221، اإلتحاف 4/262

 .2/650اإلنصاف ( 4)

حاشية  ،3/1184توضيح المقاصد  ،4/108القراءة بال نسبة في :أوضح المسالك و  36سورة الفرقان اآلية ( 5)
    3/330الصبان 

رانِ هْمِتْدِمير اِ﴿كما قرئت بالنون مشددة :( 6) انظر: المحتسب  ،مسلمة بن محاربو  نسبت لعلي بن أبي طالب،﴾َفَدمِ 
 . 223 ،8/482الدر المصون  ،4/210المحرر الوجيز   ،1/222
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أال ترى إلى اطراد  ،أسوغ فيه منه، من قبل أن األلف إذا أشبع مدها صار ذلك كالحركة فيها
 والضالين. ت،وادهامّ  ةودابّ  ة،نحو: شابّ 
فنبا اللسان عنه وعن اآلخر بعده نبوة  ،لت: فإن الحرف لما كان مدغًما خفيفإن ق

 (جعفًرا وأكرمنانْ  ،زيًدا اضربانْ )وليست كذلك نون  ،ا لذلك مجرى الحرف الواحدفجري ،واحدة
 .(1)«فجرت لذلك نحًوا من الحرف المدغم ،قيل: فالنون الساكنة أيًضا حرف خفي

، بالنون الخفيفة، وكسرها اللتقاء الساكنين تشبيهًا ﴾َوَلَِتتَِّبعانِِ﴿وقرئ:  »:وفي الكشاف
 .(2)« ون التثنية، وبتخفيف التاء من تبعبن

ن كانت للنهي كانت النون » :في الدر المصون و  للتوكيد، وهي الخفيفة، وهذا ال يراه  وا 
 سيبويه والكسائي، أعني وقوع النون الخفيفة بعد األلف، سواًء كانت األلف ألف تثنية أو ألف

(، وقد أجاز يونس والفراء هل َتْضِرْبنان يا نسوة)نحو:  ،بين نون اإلناث ونون التوكيد فصل
 . (3)«فيفة بعد األلف وعلى قولهما تتخر ج القراءةالخ وقوع

ة فال تقع الخفيف ،الكوفيون و  جمهور البصرة فال يجيز ما ذهب إليه يونسو  أما سيبويه
 ا بين ساكنين.جمعً  ؛ ألن فيهبعد ألف المثنى

هذا باب النون الثقيلة والخفيفة في فعل االثنين وفعل جميع » :يقول سيبويه في كتابه 
 ال تفعالنِّ  :فإذا أدخلت الثقيلة في فعل االثنين ثبتت األلف التي قبلها، وذلك قولك ،النساء
 . (4)«چڀ ڀ  پ  پ پ پ چذلك،

ن أردت الخفيفة في فعل» :قال في موضع آخرو    االثنين المرتفع قلت: هل تضربانِ  وا 
نم ا أذهبت النون  ؛زيداً  ألنها ال تثبت مع نون الرفع، فإذا  ؛ألنك  قد أمنت النوّن الخفيفة وا 

 ..أمنوها ثبتت نون الرفع في الصلة .. ، فلمابقيت نون الرفع لم تثبت بعدها النون الخفيفة
فهذا لم تقله العرب،  ،زيداً  ا واضربنانْ دً زي وأما يونس وناٌس من النحويين فيقولون: اضربانْ 

ويقولون في الوقف:  ،ال يقع بعد األلف ساكٌن إال أن يدغم ،وليس له نظير في كالمها
                                                           

 .1/92)الخصائص ( 1)

 . 168/ 3الكشاف ( 2)

 . 6/262 المصون  الدر( 3)

 . 3/523الكتاب ( 4)
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، فإذا اجتمعت ألفان مد ا فيمدون، وهو قياس قولهم، ألنها تصير ألًفاناضربا واضربْ 
 . (1)«الحرف

فالجواب في ذلك » :قد منعها ؟ أجاب األعلم بقولهو  لنون ئل كيف يقول بدخول افإن س
لضرب ما ينويه من التوكيد إذا  و الجماعة رجاًل يكون من عادته النون في فعل الواحد أن
ذا أراد و  ،فإذا عرض له أمر االثنين فأراد التوكيد لم يجاوز لفظ االثنين بال توكيد ،أمر ا 

 . (2)«التوكيد الذي جرت به عادته 

 پ پ پ ٻ چ :وأما قول هللا تعالى في يونس» :قال الخليل في الجملو 

كان األصل  ،ألنه أمر وعالمة جزمه إسقاط النون ؛﴾ْيَماقِِاْستَِ﴿جزم  چڀ ڀ پ
 پ﴿واأللف بدل من اسمين ثم قال  ،فذهبت النون في عالمة الجزم (،تستقيمان:)فيه

  .(3)«والنون الثقيلة ال تسقط في أمر وال نهي ،ألنه نهي ؛ومحله الجزم ،بالنون ﴾پ

إذا لم  -وذلك قولك  ،ألنهما غير واجبين ؛فمن مواضعها: األمر، والنهى» :قال المبردو 
ن زيدً  نْ ا، وال تضربَ زيدً  نْ اضربَ  :، فإذا أتيت بها قلت، وال تضرْب : اضرْب -تأت بهما  ا، وا 

ن شئت خففتها شئت ن  ذا ثقلت فهيمؤكدة، وا   وهى إذا خففت ،ثقلت النون، وا  أشد توكيدًا، وا 
 ں  ڱ  ڱ ڱ ڱچقال هللا عز وجل:  ،، وال تضرْب اضرْب شئت لم تأت بها فقلت: 

 (5)«چڀ ڀ پ پ پ پ چ، وقال: (4)چڻ ں
فقد رد عليه  ،الثقيلة نون واحدةو  المخففة (أنباعتبار )أما ما استدل به الكوفيون و 

 .البصريون 
 ،الثقيلة ليست مخففة منو  فقد ذهب الخليل إلى أن نون التوكيد الخفيفة أصل برأسها 

كما أن كل  ،اعلم أن كل شيء دخلته الخفيفة فقد تدخله الثقيلة»  :ويه بقولههو ما ذكره سيبو 
                                                           

 0 3/526/527الكتاب ( 1)

 . 3/73ت في تفسير كتاب سيبويه لألعلم النك( 2)

 .  191الجمل  ( 3)

 23سورة الكهف اآلية  ( 4)

التفسير  311 ،2/310. التصريح  1184 ،3/1183. توضيح المقاصد 3/23انظر ، و 3/12المقتضب ( 5)
 . 6/261  الدر المصون  11/289البسيط 
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فإذا جئت  ،الً ليل أنهما توكيد كما التي تكون فصوزعم الخ ،شيء تدخله الثقيلة تدخله الخفيفة
ذا جئت بالثقيلة فأنت أشد توكيدً بالخفيفة فأنت مؤكّ   .(1)«اد، وا 

توكيد الفعل نونان: ثقيلة ل» :(في باب نوني التوكيد الثقيلة والخفيفة)في التصريح و 
لتخالف بعض أحكامهما،  ،وهما أصالن عند البصريين(2)چڌ ڌ چوخفيفة نحو: 

 (3)وحذفها في نحو:چڌ﴿كإبدال الخفيفة ألًفا في نحو: 
ِ.......ِ...ِ...........................رَِيِْقِِالفَِِنَِيِْهِِِتُِل

 .(4)« قاله سيبويه ،وكالهما ممتنع في الثقيلة
ى أن يذهب سيبويه إلو  » :هو مذهب سيبويه أيضًا كما نقل عنه السيرافي حيث قالو 

ألنها لو كانت  ؛أصل في نفسها كل واحدة منهماو  ،ن الثقيلةالنون الخفيفة ليست بمخففة ع
؛ ليست كذلكو  (أنّ )و (لكنّ )المخففتين من )أْن( و )لكْن(مخففة من الثقيلة لكانت بمنزلة نون 

ذا وقفت قلتو  اضربن زيدًا، :تقول ،ألن حكمها في الوقف يخالف حكم النون  نون و  ،اضربا :ا 
في الفعل إذا لقيها ألف وصل أيضًا فإن النون الخفيفة و  ،ال تتغير في الوقف (لكنّ )و (أنّ )

 .(5)« فعلم أنها غير مخففة من الثقيلة  ،ال تسقط )أّن(و نون )لكّن(و  ،سقطت

                                                           

 . 509 ،3/508الكتاب ( 1)

 . 32سورة يوسف اآلية  ( 2)

ْهُرَِقْدَِرَفَعهِِْلُِتِهْينَِِ         ( البيت من المنسرح وتمامه :3) ِالَفِقْيَرَِعلََّكَِأَنَِتْرِِِِكعِيوم اِوالدَّ
 
 ،18/68، األغاني 495والمعاني الكبير ،2/293الزاهر ،1/390هو لألصبط بن قريع في : والشعر والشعراء و 

وشرح ديوان الحماسة  ،2/208وشرح التصريح  ،5/173، 2/164والدرر  ،452، 11/450وخزانة األدب 
، وبال 4/334، والمقاصد النحوية 453وشرح شواهد المغني ،160وشرح شواهد الشافية  ،1151قي  للمرزو 

وجواهر 74، والمقرب: 9/43، وشرح المفصل: 1/385أمالي ابن الشجري: و  ،1/221نسبة في اإلنصاف 
التصريح  ،9/550، 5/564اللباب ،4/2615شمس العلوم ، 373، 249ورصف المباني ،146، 57األدب

، وفيه "ال تحقرن 3/223والبيان والتبيين:  ،319 ،3/318شرح ابن عقيل: "و  "،2/504، واألشموني: 2/208
، والدرر: 2/79، 1/134الهمع: ، و 4/588"ال تعاد"،، والخزانة: ، وفيه: 1/108القالي:  أماليو  الفقير ... "،

  .550وشرح ابن عقيل ،2/32، وشرح شافية ابن الحاجب 2/102، 1/111

 . 2/299شرح التصريح ( 4)

 . 4/493.و انظر الرضي  4/260شرح السيرافي على الكتاب ( 5)
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فإسكانها عند  ،فقد رّده النحاة ،بإسكان الياءِ﴾َوَمْحَيايِْ﴿ِأما االستشهاد بقراءةو 
شاّذ عن القياس واالستعمال، فشذوذه عن القياس أن  ء في " محياي "إسكان اليا » :الفارسي

، وأما شذوذه عن االستعمال، ﴾َمْحَيايِْ﴿فيه التقاء ساكنين، ال يلتقيان على هذا الحد في 
 .(1)« فإنك ال تكاد تجده في نثر وال نظم
 .(2)« كالم العرب فليس ذلك بقياس، وهو خال» كما ذهب ابن يعيش إلى أنه 

 :النحو اآلتيتكون على ،  كما ذكر الهمذاني -ففيها توجيهات ِ﴾َوَلَِتتَِّبَعانِِ﴿أما قراءة 

 .نافيةِ)ل(وِأنِتكونِالنونِنونِالرفعِ-أِِ
غير  :أي ،واو الحالِ﴾َوَلَِتتَِّبَعانِِ﴿الواو في مرفوع بثبوت النون، و ِ﴾َتتَِّبَعانِِ﴿ل فالفع
 متبعين .

ن شئت جعلته حااًل :» رآه الفارسي حيث قال ، وتقديره: استقيما غير ﴾اْسَتِقْيَما﴿ من: وا 
 (3): متبعين، ويدّل على ذلك قول الشاعر

َِوَلَِأْســــــــقيِوَلَِيْســــــــِقيَِشــــــــِرْ بي
ِ

 (4)«َوْ ِروْيـــــــــــــِهِِت اَِأْوَرْدُ ِمـــــــــــــا ي 
ِ

في موضع الحال، فهو مرفوٌع، ِ﴾َلَِتتَِّبَعانِِ﴿فقوله: » إليه ابن يعيش فقال: كما ذهب
؛ ألن نون التأكيد التأكيد وت النون فيه، وال تكون نون بوالنون عالمة الرفع، وليس بنهي؛ لث

 (5) ومثله قول الشاعر: ،: فاْسَتِقيَما غيَر م ت ِبَعْينِ الخفيفة ال تدخل فعل االثنين عندنا، والتقدير
ـــــُيوَفهم ـــــيُمواُِس ـــــمَِيِش ِل ـــــِديِِرجـــــالم ِِبَأْي

ِء

 ِِ َّ(6)«ولـــمَِيْكُثـــِرِالَقْتَلـــىِبهـــاِحـــيَنُِســـلِ
ِ

                                                           

 . 441 ،3/440الحجة ( 1)

البحر المحيط  ،2/42إعراب القرآن للنحاس  165. 2/206انظر ، و 165 /5شرح ابن يعيش على المفصل  ( 2)
4/162.  

الحجة ، وهو بال نسبة في : 3/1265المعاني الكبير  ،35يوانه الوافر وهو للنمر بن تولب في د البيت من( 3)
 .2/263، أمالي القالي 260األضداد ، 2/901 ، "سمط الآللي4/294

 . 4/294الحجة ( 4)

 ،و لم يشيموا سيوفهم: لم يغمدوها، أي لم يعيدوها إلى قربها،139هو للفرزدق في ديوانهو  البيت من الطويل،( 5)
وشرح  ،122هو له في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، و وقال قوم: المراد لم يسلوها، أي لم يخرجوها من أغمادها

  4/235ولسان العرب  ،620ذكرة النحاةوبال نسبة في ت،12/330ولسان العرب  ،778شواهد المغني

 .  30/ 2شرح المفصل الحجة ( 6)
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 (1):قولهمنه  و
ــــــــُدْوِني ــــــــيَِوَتَوعَّ ــــــــْنَِدِم ــــــــاُدواِِم َِأَف

ِء

 َِوُكْنـــــــــُ ِولُِيَنْهِنُهِنـــــــــيِالَوِعْيـــــــــد
ِ

 (2):وكقول الّشاعر
ـــــــــا َِأْكَســـــــــَبْتُهِاْلـــــــــَوِرُ ِاْلِبـــــــــْيُ ِأب 

ِء

  ـــــــــــْدَعىَِل ـــــــــــاَنَِوَلُِي ـــــــــــْدَِك َِوَلَق
ِ

قول ابن وهو  ،قال بعضهم دخول الواو على المضارع المنفي في جملة الحال شذوذو 
رد و  ماو  ،شاذّ أن مباشرة الواو للمضارع المنفي ور إلى عصفور، حيث ذهب ابن عصف

 (4):كقوله ،أو ضرورة  ،(3)أصك عينهو  قمت :نحو ،ال يقاس عليهو  فيحفظ
ـــــــــــــــاَِخشـــــــــــــــيُ ِأ ـــــــــــــــافيَرهم ِفلمَّ

 ء

 َِــــــــــــــن ــــــــــــــُنهمِماَج ــــــــــــــاْوُ ِوأْرَه ِِلك
ِ

حيث قال  (5)چڄ ڄ ڄ ڦ چفي قوله تعالى:  ،ويرده وروده في القرآن الكريم
والواو في َوَنْطَمع  واو الحال. فإن قلت: ما العامل في الحال األولى والثانية؟ الزمخشري : " 

                                                           

، وبال نسبة في شرح 3/192والمقاصد النحوية  ،1/392 البيت من الوافر، لمالك بن رقية في شرح التصريح( 1)
 .1/257، وشرح األشموني 246ابن الناظم 

 أقادوا: من القود، وهو القصاص، وأقاد األمير فالنا بفالن، أي قتله به. توعدوني: هددوني. نهنه: كف ومنع.و 

 ،1/392وشرح التصريح  ،352وسمط الآللي  ،19البيت من الرمل، وهو لمسكين الدارمي في ديوانه ( 2)
ة في شرح بال نسب، و 1/163اإليضاح في علوم البالغة  ،1/207، دالئل اإلعجاز 3/193والمقاصد النحوية 

 . 2/281حاشية الصبان  ،2/35األشموني 

: اصطكاك الرجلين. رجل أصك، وظليم أصّك، من تقارب ركبتيه يصيب بعضها : " 5/271( في العين 3) الّصكُّ
، 2/188لى الجمل قول مروي عن العرب، انظر : ، شرح ابن عصفور ع( قمت وأصك عينه)و بعضًا "

 . 2/367، شرح التسهيل 2/43شرح الرضي على الكافية ،  231، 169إصالح المنطق 

وخزانة األدب  ،249، 231البيت من المتقارب، وهو لعبد هللا بن همام السلولي في إصالح المنطق ص( 4)
 ،1/285ومعاهد التنصيص  ،13/188 ولسان العرب ،2/655والشعر والشعراء  ،4/15والدرر  ،9/36

  ،147اإليضاح في علوم البالغة  ،3/147دالئل اإلعجاز ،6/147، تهذيب اللغة 3/190والمقاصد النحوية 
ورصف المباني  ،164الجني الداني   ،2/762شرح الكافية الشافية  ،2/367وبال نسبة في: شرح التسهيل 

 ،4/307 ،412 ،2/348 ،514 ،1/325لدر المصون .ا1/246وهمع الهوامع  ،1/155والمقرب  ،420
 ،340وشرح ابن عقيل  ،4/107 ،3/73البحر المحيط  ،7/388 ،5/565 ،3/454 ،2/24اللباب  ،8/82

 .  2/279حاشية الصبان  ،2/31شرح األشموني 

 .84سورة المائدة اآلية ( 5)
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حصل لنا غير  قلت: العامل في األولى ما في الالم من معنى الفعل، كأنه قيل: أى شيء
 .(1) « مؤمنين
 (2)وال ينبغي أن يخرج القرآن على الشذوذ. 

وقال عز »  :حيث قال سيبويه فيها،(3)چٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ چ :منه قوله تعالىو 
فالرفع على وجهين: على ، چٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ ڀ  ڀ ڀ  ڀ پ پ چوجل: 

 .  (4)«وال خاش   تداء، وعلى قوله: اضربه غير خائفاالب

في موضع الحال، فأَتى  چٿ ٺ ٺ ٺ  ٺ چفقوله:  »:فّصل ابن يعيش بقولهو 
الجملة الفعلّية باالسمّية  فإذا أ تي بها فلشبه ،أت بها في موضعبالواو في موضع، ولم ي

 .(5)«في، ومن لم يأت بها، فألنه فعل مضارعحرف النلمكان 
ِ.نافيةِ(ل)وِأنِتكونِالنونِنونِالرفعِ- ِ
الواو و  ،هو في محل رفع خبرًا لمبتدأ محذوفمرفوع بثبوت النون و  ﴾َتتَِّبَعانِِ﴿الفعل و  
 .تتبعانأنتما ال و  :والتقدير ،واو الحالِِ﴾َوَلَِتتَِّبَعانِِ﴿في 

)قد( أو وقد تصحب الواو المضارع المثبت عاريًا من » ذهب إليه ابن مالك فقال: 
 .(6)« فيجعل على األصح خبر مبتدأ مقدر المنفي بـ )ال(،

فيجعل  المنفي بـ )ال(، وقد تصحب الواو المضارع المثبت أو» :قال في موضع آخرو 
رت بذلك إلى قول بعض العرب: قمت وأصك عينه، رواه فأش ،على األصح خبر مبتدأ مقدر
لى قول عنترة:  (7) األصمعي، وا 

                                                           

 . 282/ 2( الكشاف 1)

 . 1/1868تفسير اللباب  ،4/8البحر المحيط :انظر ( 2)

 . 77سورة طه اآلية ( 3)

 .3/98الكتاب ( 4)

  2/31شرح ابن يعيش  على المفصل ( 5)

 . 113التسهيل ( 6)

وجمهرة اللغة  ،2/367شرح التسهيل  ،1/365العين  ،191البيت من الكامل، وهو لعنترة في ديوانه ص( 7)
 تاج العروس ،1/563المحكم  ،5/2800شمس العلوم  ،1/613وشرح التصريح  ،6/131وخزانة األدب  6/81

 ،3/188"، والمقاصد النحوية  12/267ولسان العرب   ،2/816جمهرة اللغة  ،32/314 ،6/197 ،18/403
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ِقوَمهــــــــاُعلِ ْقُتهــــــــاَِعَرضــــــــاِوأْقُتــــــــُلِ
 ء

 ِالبيِ ِليسِبَمزَعم َِزْعم اِوَر ِ 

لى قول زهير:  (1)وا 
َِبلـــــــــــــــــيَنِوتحَســـــــــــــــــُ ِ ياتهْنــــــــــــــــــ

ُِمحيال  ء ِِرقًّا ِحْوَلْين ِفْرط َِعن  (2)«ــــَن
 

ِ

ِ.الواوِحرفِعطفِوِ،أنِتكونِالنونِنونِالرفعِ-جِ
والوجه الثاني: أن الفعل معرب مرفوع، وفيه وجهان  »:ذهب إليه العكبري بقوله 

 .(4) «(3)چ ۋ ۋ ٴۇ ۈ چكما ذكرنا في قوله: ،أحدهما: هو خبر في معنى النهي

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ  ۇ چ :في اآلية  چٴۇ ۈ چقد أجاز فيو 

وجوهًا چ ى ې  ې ې ې ۉ ۉ ۅ  ۅ ۋ
  .(5)«والتقدير: قلنا لهم ال تعبدوا ،أن يكون لفظه لفظ الخبر، ومعناه النهي»منها:
 (6)وينسب هذا الرأي إلى الجرجاني. 
بيان رأي سيبويه الذي يمنع دخول نون التوكيد الخفيفة على و  اآلراء بعد عرض تلكو 

قراءة  ما يرجحهعلى رأس و  ،فإن رأي يونس له ما يجعله مقبوالً  ،الفعل المقترن بألف المثنى
تشبيهًا لها بنون و  ،بكسر النون منعًا من التقاء ساكنينِ﴾َوَلَِتتَِّبَعانِِ﴿قراءة و  ﴾فدمِ راِنهم﴿

ن خالفت رأي جل النحاةعدم الحكم عليها بالشذوذ و و  بهاقراءة يجب االعتداد  فتلك ،المثنى  ا 
  رأسهم سيبويه . علىو 

                                                                                                                                                                          

، أوضح المسالك 2/367وشرح التسهيل  ،4/281، مقاييس اللغة 1/241وبال نسبة في ومجالس ثعلب 
 ، 1/256، وشرح األشموني 245، وشرح ابن الناظم ص2/356

هو لزهير في شرح ديوان لألعلم ، و اآليات العالمات، و المحيل : الذي أتى عليه حول، و البيت من المتقارب( 1)
نسب لكعب بن ، و 2/243معجم البلدان  ،1/56أشعار الستة الجاهليين  ،1/290مختار الشعر الجاهلي  ،96

 . 344 ،5/301زهير في األغاني 

ب اللبا ،2/283شرح ابن عقيل  ،2/323الهمع  ،6/262انظر الدر المصون ، و 2/367شرح التسهيل ( 2)
10/402. 

 . 83سورة البقرة اآلية  (3)

(4 )2/44،445 

 . 68/ 1التبيان في إعراب القرآن 1( 5)

 . 2/280انظر حاشية الصبان ( 6)
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 الثايناملبحث 

الفعل )حذر( في  تعد ِّيرأي سيبويه في 
 :قوله

 ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦچ

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ
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 :قولهفي  (حذر)الفعل  تعديرأي سيبويه في 
 (1)چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦچ

 

 ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڦ ڦچ: قوله تعالى »قال الهمذاني:

دل و  : ليحذر المنافقون،ومعناه األمر، أي ،يحذر لفظه لفظ الخبر :قال أبو إسحاق  چڃ
 على ذلك ما في الكالم من معنى التهديد . 

ألنه يعّديه  ؛على قول صاحب الكتاب ﴾ڦ﴿في موضع نصب بقوله  (أن  )و
 حذرت فالًنا أحذُرُه حذًرا . :بنفسه، فيقول

 (2)أنشد:و 
ذذذذذ و  رو أ الذذذذذورا آ ت  ذذذذذ    و الِّ  َحذذذذذذِّ

 

 .................. 
 

من أن تنزل، فيكون في موضع نصب لعدم  :أي (ن  م  )هو و  من عّداه بحرف الجر،و 
 .(4)« (3) الجار، أو جر على إرادته

 المبرد،ف بين سيبويه و هو خال بنفسه أو بحرف الجر، )َفعِّل(أصل الخالف في تعدي 
 :تبعهم فيه النحاةو 

                                 
 .64ة اآلية ( سورة التوب1)

 :البيت من )الكامل( وتمامه (2)
 حذذذذذذذذذذذذذذذذذذذرو أالذذذذذذذذذذذذذذذذذذورا آ ت ذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   و الذذذذذذذذذذذذذذذذذذ و 

 

 الذذذذذذذذذذذذذذذذ  لذذذذذذذذذذذذذذذذي  ال  يذذذذذذذذذذذذذذذذه الذذذذذذذذذذذذذذذذ  ا قذذذذذذذذذذذذذذذذدار 
 

وشرح عمدة  ،2/1038وشرح الكافية الشافية  ،73، 6/71شرح المفصل في أو ابن المقفع  وينسب لالحقي   
إعراب القرآن  ،2/116والمقتضب  ،1/113الكتاب  :بال نسبة فيو  ،981اإلفصاح والكافي 132ص الحافظ

، شرح الكافية الشافية 2/35شرح ابن عصفور على الجمل  ،3/422، شرح الرضي على الكافية 2/25للنحاس 
عقيل  شرح ابن ،2/857توضيح المقاصد  ،1/21الحلل في إصالح الخلل  ،3/81شرح التسهيل  ،2/1038
  .8/159،الخزانة 2/450، حاشية الصبان2/223شرح األشموني  ،3/114

  .مكان )ال تضير( ويروى )ال تخاف( 
 أن يؤمن. يأمن ماال ينبغيو  هالحذر من جاهال بقوله إنه يحذر ماال ينبغي المعنى: يصف الشاعر إنساناً 

 .( أي على تقدير حرف الجر3)

 .488 ،2/487( الفريد 4)
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 :يمكن أن يتعدى بنفسه، فعلى رأيه يمكن أن نقول)َفعِّل(أما سيبويه فقد ذهب إلى أن 
هذا مأخوذ من و  ،قد تعّدى إليه بنفسهو  (،حذرت)مفعول به لـ (فالًنا)حذرُت فالًنا، فيكون 

 :استشهاده بالبيت
ذذذذذذذ و  رو أ الذذذذذذذورا آ ت  ذذذذذذذ    و الِّ  َحذذذذذذذذِّ

 

  ِّيذذذذذذذه  الذذذذذذذ  ا قذذذذذذذدار  الذذذذذذذ  لذذذذذذذي  ال  ا ِّ
 

ر)( بـا الور)، حيث نصب )َفعِّل(سيبويه في إعمال هفقد أنشد ( حاذر  )تكثيُر  هوو  ،(َحذِّ
 (1)لكنه يدل على التكثير.و  الفعل؛ ألّنه في معناه، يعمل عمل

 .وغيرهم (4)، السيرافي  و  (3)، وابُن والد،(2)واختار قوَل سيبويه النحاُس 

 ڄچقوله تعالى:» :أما النصب في اآلية فقد وافق سيبويه فيه كثير كالعكبري فقال

على أنها متعديٌة بنفسها، ويجوز أن يكون بحرف  ﴾ڦ﴿ـي موضع نصب  ب: فچڄ
 .(5)« ا الجر؛ أي: من أن تنزل، فيكون موضعه نصًبا، أو جر  

 .(6)« ، وهو متعدّ ﴾ڦ﴿مفعول    چڄ ڄچو»:و أبي حيان حيث قال

من أبنية المبالغة  )َفعِّل(فقد استشهد به سيبويه على عمل  (أالوًرا  رو ذِّ حَ ) أما الشاهد 
ر يحذر أولى، ي  ووافقه عمل فعلها، فيفهم منه أن عمل فعله: حذ   )َفعِّل(الجرمي  في تعدّ 

 . (7)«ا مجراهعلى وزن الفعل فأشبه أن يكون جاريً » محتًجا بأنه 

منع إعمالها، ( يتعدى بحرف الجر ال بنفسه ، فمذهبه َفعِّلأما المبرد فقد ذهب إلى أن ) 
ل)بأن واستدل المبرد على منع إعمالها لذا هو و  ألن فعله ال يتعدى ، ؛االسم ال يتعدى (فع 

                                 
 .1/113( انظر الكتاب 1)

 . 5/129، 2/225( انظر إعراب القرآن للنحاس 2)

 .90( انظر االنتصار لسيبويه على المبرد 3)

 ..1/444( انظر شرح السيرافي على كتاب سيبويه 4)

 . 2/424( التبيان 5)

 . 2/54انظر المحرر الوجيز و  ،5/67( البحر المحيط 6)
 .2/1040رح الكافية الشافية ش ،1/444شرح السيرافي على الكتاب  :( انظر7)
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ل( فما كان على »:قال، حيث  يتعدى بحرف الجر ال بنفسهعند المبرد   قَ ر  فَ  :فنحو )َفع 
ذو  :ر أيذ  فالن حَ  :الحجة في أن هذا ال يعمل أنه لما تنتقل إليه الهيئة تقول و،َ رذ  حَ  رَ ط  وبَ 

فإنما  ،رذ  ولقد حَ  رذَ وما كان ذا حَ  ،رط  ولقد بَ  ،رطَ ما كان ذا بَ  :كقولك ،رط  وفالن بَ  ،حذر
عة ضار  مُ  ، فـ)َفُعل(مرُ د كَ وما كان ذا كرم ولق ،فرُ ما كان ذا شرف ولقد شَ  :هو كقولك

 ،(1)ومذل ومذيل ،وطبيب رجل طب   :كقولك ،في معنى (فعيل)و )َفعِّل(وكذلك يقع  (،فعيلـ)ل
 :واحتج سيبويه بهذا البيت ،اوهذا كثير جد  

رو أ الذذذذذذذور  ذذذذذذذ و َحذذذذذذذذِّ  ا آ ت  ذذذذذذذ    و الِّ
 

  ِّيذذذذذذذه  الذذذذذذذ  ا قذذذذذذذدارِّ  الذذذذذذذ  لذذذذذذذي  ال  ا ِّ
 

 .(2)« وهذا بيت موضع ُمحدث

 .(3)وافقه ابن السراج و 

 .مصنوعلذا قد طعن المانعون كالمبرد على االستشهاد بالبيت مّدعين أنه و 

سيبويه عن شاهد  في  المازني أّن الالحقّي قال: سألني وُروي عن» :قال ابن يعيش 
 (4)« .ويروى أيًضا أن البيت البن المقف ع ،هذا البيت فعملت له، )َفعِّل(تعّدي 

قوم أنه البن  هذا البيت: مصنوع ليس بعربي، واختلف في صانعه: فزعم» :وفي الحلل
 )َفعِّل(المقفع، وحكى المازني قال: أخبرني أبو يحيى الالحقي، قال: سألني سيبويه عن 

 . (5)« أيتعدى؟ فوضعت له هذا البيت، وألجل هذا رد هذا البيت على سيبويه!
 :أما الطعن على استشهاد سيبويه بالبيت باّدعاء أنه مصنوع

وهذا الذي »:د رّد عليه جمهور النحاة، فنجد ابن عصفور يرد على المبرد قائاًل فق - 1
ألن  سيبويه ذكر البيت ولم يذكر أن  الالحقي  هو الذي  ؛ذكره أبو العباس المبرد ال ُيلتفت إليه

أحفُظ لما يرويه من أن ينقله عن غير ثقة، فال ُيطعن في  - رحمه هللا -أنشده، وسيبويه 
 . (6)«بقول من أقر  على نفسه بالكذبروايته 

                                 
 .المذل: الضجر والقلق، مذل مذاًل فهو مذل، واألنثى مذلة"  " :11/621في اللسان و  قلق،و  ضجر (1)

 . 115، 2/114( المقتضب 2)

 .1/125انظر األصول في النحو  (3)

 .  4/91شرح ابن يعيش على المفصل  (4)

 .1/21( الحلل في إصالح الخلل 5)
 .35/ 2شرح ابن عصفور على الجمل  (6)
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سيبويه، وأصدُق دليل على أن  الرواية  يبرئ االختالف في رواية الوضع مما  – 2
، وقيل: ابن (2)قي، وقيل: الالح(1)مختلقة االختالُف في واضع البيت؛ إذ قيل: األخفش،

 (3)المقف ع.

وينسب مثل هذا القول أيضا إلى ابن المقفع، واالختالف في تسمية » :قال ابن مالك 
فإن سيبويه لم يكن ليحتج  ، ووقوع مثل هذا مستبعد؛هذا المدعي يشعر بأنها رواية موضوعة

نما يحمل القدح في البيت المذكور على أنه من  بشاهد ال يثق بانتسابه إلى من يثق بقوله، وا 
ل المتعنتين  (4)« .وضع الحاسدين وتَقو 

 .(5)« والقدح فيه من وضع الحاسدين »:في حاشية الصبانو 

؟ )َفعِّل(ًئا في إعمال هل يحفظ شي :وزعم بعضهم أن سيبويه لم ا سأله» :في اللبابو 
فإن  ؛كيف يأخذ الشواهد الموضوعة ؟ وهذا غلط :فعيب على سيبويه ،صنع له هذا البيت 
 .(6)«فال يقدح قوله في سيبويه ،على نفسه بالكذب هذا الشخص قد أقرّ 

 :يحتج لسيبويه بأمورو 

 ،فيما ال سبيل إلى القدح فيه ل()َفعِّ أن السماع قد جاء بما يؤيد رأيه في إعمال  - 1 
 (7):وهو قول زيد الخيل

ذذذذذذذي ذذذذذذذر اَليِّق ذذذذذذذوَ  َ را ِّ  ِ يذذذذذذذذذذد  َأَتذذذذذذذ  ُِّ َأ ز َحذذذذذذذذذذ ي  الَهذذذذذذذذذذرال ي  َلِذذذذذذذذذذ  َفدِّ ِّ  
                                 

  .1/3920تفسير اللباب ،  1/444 ( انظر السيرافي1)

إعراب  ،4/232،المحرر الوجيز 21/،الحلل في إصالح الخلل 3/422شرح الرضي على الكافية  ( انظر:2)
 .3/81،شرح التسهيل 8/523،الدر المصون 2/35،شرح ابن عصفور على الجمل 3/126القرآن للنحاس

 .2/1038، شرح الكافية الشافية 1/21الخلل الحلل في إصالح  ،4/93( انظر شرح ابن يعيش على المفصل 3)
  .3/81انظر شرح التسهيل و  ،2/1039( شرح الكافية الشافية 4)
 .2/450حاشية الصبان  (5)

 . 3920 /1اللباب  (6)

اللغة: مزقون: جمع مزق وهو كثير الهتك. العرض: موضع  ،176وهو في ديوانه ص ( البيت من )الوافر(7)
الكرملين: اسم ماء في جبل طيء. فديد: صوت الماشية  -المدح والذم: جحاش جمع جحش وهو صغير الحمار 

فلم أهتم ألقوالهم ألنهم بمثابة أصوات الجحاش التي ترد ماء  ن هؤالء قد هتكوا عرضي،المعنى: يقول. بلغني أ
 الكرملين للشرب.

 . 8/169وخزانة األدب  ،680وشرح عمدة الحافظ  ،1/128والمقرب  ،6/73هو في شرح المفصل و  
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 محول؛ للمبالغة من مازق. (مز ق )وهو جمع  )مزقون( ،فأعمل
 :الشاهد الثاني الذي ذكره سيبويهو 

 (1)وهو عمرو بن أحمر:
  َ َح َ ذذذ دَج َسذذذالا َو  ِّ ذذذ ِّ َِ ذذذَحلو   أو الِّسا

 

 (2)«بَسذذذذذذذذذذَراته َ ذذذذذذذذذذَد و لِذذذذذذذذذذ  و  ذذذذذذذذذذور 
 

 (3) .هذا أيًضا رّده المبردو 

فذهبوا إلى أن )عضادة( في  أن المانعين ردوا االحتجاج باألبيات: (4)وذكر السيرافي
 البيت األول ظرف، وأن الشاعر شبه ناقته بحمار  الزم  يمنة أتان  أو يسرتها.

مصنوع، صنعه األخفش لما سأله سيبويه عن شاهد   كروا أن البيت )حذر أموًرا... (وذ
ر(   .إلعمال )َحذ 

 من أنكر ماُحكي عن األخفش، وكذ ب به. لذا نجد منهمو 

 (8)وابن أبي الربيع (7)، وابن مالك(6)، وابن عصفور(5)وأبرزهم السيرافي، وابن يعيش
اسم للقوائم، واألسماء  (العضادة)ألن   ؛وهذا الذي ذهب إليه فاسد»ابن عصفور:  قال

ّنه يكون إذ أل ؛وأيًضا فإن  المعنى يفسد ،ما عدا اسم الزمان والمكان ال تجعل ظروًفا تقاس
ذاك قد شبه فرسه في الجري بحمار  منقبض في قوائم أتان، وذلك مناقض لما يريد من 

                                 
َحلو  :برواية154 للبيد بن ربيعة في ديوانه من الكامل  ( البيت1) ؛ 8/169وخزانة األدب  :، وهو في س ق   الِّسا

؛ ولعمرو بن أحمر 3/513؛ والمقاصد النحوية  11/475 ،3/293؛ ولسان العرب 1/24 وشرح أبيات سيبويه
 ؛ وليس في ديوانه.1/112في الكتاب 

المسحل: الحمار الوحشي. الشنج: المالزم. العضادة: الجنب. السمحج: أتان الوحش. السراة: أعلى الظهر. الندب: و 
 آثار الجروح. الكلوم: الجروح.

ر ناقته التي شّبهها بحمار الوحش المالزم ألتانه التي ترمحه على ظهره فتحدث فيه خدوًشا المعنى: يصف الشاع
 وكلوًما.

 . 1/112( انظر الكتاب 2)

 .115، 2/114المقتضب  ،70 على المبرد ( انظر االنتصار لسيبويه3)

 . 442/ 1انظر شرح السيرافي على الكتاب  (4)

 . 73/ 6( انظر شرح ابن يعيش على المفصل 5)

 563 /،1( شرح الجمل البن عصفور 6)

   .3/81( شرح التسهيل 7)

 . 3/1059( البسيط في شرح جمل الزجاجي 8)
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، فيكون ( شنًجا)وصفه بالجري، فثبت أن   ضاَدة َسمحج  هذا بمعنى ُمشن ج، كأّنه قال: ُمشنج ع 
 .(1)« إذ ذاك قد شّبه فرسه بحمار  يطارد أتاًنا فهو يعُضها وهي تعّضه

ر)أن الفعل  – 2  (2)چوئ  ەئ چ:قوله تعالى جاء متعدًيا بنفسه في (حذِّ
  . (3)«معناه: يحذر عذاب اآلخرة.چۇئ ۇئ وئ  وئ  ەئ چ:الزجاج قال

 .(4)«چ  وئ  ەئ چ:قال تعالى ،متعد( رذ  حَ )و» :كما قال أبو حيان

 ۈئ ۆئ چ :متعدًيا إلى مفعولين في قوله تعالى(ذ رَ حَ )قد جاء الفعل  - 3

 . (6) في األصل لواحد  َلما اكتسب التضعيف مفعواًل ثانًيا لوال أنه متعدّ  فـ (5)چۈئ

لما كان قبل التضعيف متعدًيا إلى واحد، عداه بالتضعيف إلى » :قال أبو حيانو 
 .(7)«اثنين

، مثل: لزم الشيء فهو )فاعل(ما كان متعدًيا من هذا الباب فالوصف منه على:  - 4
، فهو حاذر ، مثل: حذر األمرل(ع  فَ )و فاعل()الزم، وسمع القول فهو سامع؛ وقد يأتي على 

و َ ﴿(8)چ  ی ی ی چفي قول هللا تعالى:  وحذر، وُقرئ  ر  مما يدل على  (9)، ﴾َحذِّ
 تعّديه بنفسه .

                                 
 .2/35ور على الجمل ( شرح ابن عصف1)

 . 39 ( سورة الزمر اآلية2)

 . 347/ 4ا عرابه للزجاج و  ( معاني القرآن3)

 .7/17( البحر المحيط 4)
 .1/3920، اللباب 4/116الكشاف  4/5إعراب القرآن لنحاس  
 . 30( سورة آل عمران اآلية 5)

 .6/80( انظر الدر المصون 6)
 .5/67( البحر المحيط 7)

 .56( سورة الشعراء اآلية 8)

بغير ألف. وقرأ الباقون  )حذرون( :أبو جعفرو  يعقوبو  هشامو  ابن عامرو  ( قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو9)
المحرر الوجيز  ،2/996التبيان  ،5/358"الحجة للقراء السبعة"  ،2/280ء معاني القرآن للفرا باأللف. انظر

الجامع  ،1/517حجة القراءات  ،7/17البحر المحيط  ،3/320الكشاف  ،8/542الدر المصون  ،4/232
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، وباأللف لغتان :)حذرو (و »:قال العكبري   (1)«.بغير ألف 
 (2)العباس بن مرداس: ومن شعر

ذذذذذذذذ ذذذذذذذذ ا أَ   ذرو ي َحذذذذذذذذوا    ذذذذذذذذالِّ    يالحي سِّ
 

  َيذذذذذذذذذذذ ِّ الَ   ل  يزذذذذذذذذذذذذَ   لِّ َصذذذذذذذذذذذوا إلذذذذذذذذذذذُ أ  
 

ٌر، وقوم حذ رون وحاذ رون  »:وقال أبو عبيدة ٌر وحُذٌر وحاذ   . (3)«حذ 
 ،ك اآلنرُ ذَ ر: الذي يح  وكأن الحاذ  »  :يختلفان، قال الفراء :قيلو  معناهما واحد :قيلو 

 .(4)« ًراذ  ال تلقاه إال حَ  ،ًراذ  ر: المخلوق حَ ذ  وكأن الحَ 

ألن المتسلح إنما  ؛صلهما واحد من الحذرأ :وكان الكسائي يقول» :قال أبو زرعةو 
 .(5)« قد أخذ حذره  :أي ،رذ  ر وحَ هو حاذ   :والعرب تقول ،يتسلح مخافة القتل

لو لم يكن جارًيا على الفعل،  )َفعِّل(يضاف إلى ما سبق ما ذكره ابن والد من أّن  
 (6)لكانت المبالغة موجبة إلعماله .

 

                                                                                               
و"النشر في  ،471"السبعة في القراءات"  .3/339زاد المسير  ،17/576جامع البيان  ،13/101ألحكام القرآن 

 .2/335ات العشر" القراء
 . 2/625( التبيان 1)

 الحجة للقراء السبعة ،2/86 : مجاز القرآنفي وطويل الذيل، وه :و) ذّيال(، 113ديوانه  ، الوافر ( البيت من2)
 اللسان ،17/54التفسير البسيط  ،7/17البحر المحيط  ،8/17اللباب  ،8/523الدر المصون  ،5/359

11/260. 
 .2/86انظر مجاز القرآن و  ،7/17( البحر المحيط 3)
 .2/280( معاني القرآن للفراء 4)

 . 518، 1/517( حجة القراءات 5)

 . 70ر االنتصار لسيبويه على المبرد ( انظ6)
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 املبحث األول 

إعمال ويه في برأي سي
 (س  يْ )إْن( النافية عمل )ل  
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 رأي سيبويه في الخالف في إعمال )إْن( النافية عمل )ليس(

قرئ و »:(1) چ ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ چ قال الهمذاني في اآلية:
( هذه بمنزلة )(2)بالنصب ﴾ِعب اًدا أ ْمث ا ل ُكمْ ﴿و ،بالتخفيف( إن  ) على اللغة  (ماعلى أن )إن 

 نعت له . ﴾أ ْمث ا ل ُكمْ  ﴿و ،خبرها ﴾ِعب اًدا ﴿و ،اسمها ﴾ۋ ﴿و ،الحجازية
( و ( ألن  ؛ال تعمل عند صاحب الكتاب)ما( بمعنى )إن  هذه لم تختص بنفي )إن 

 .(3)«تعمل عند المبردو  ،في المعنى )ليس( به فتجري مجرى  )ما(الحاضر اختصاص 

 ( النافية عمل )ليس( على آراء : قد اختلف النحاة في إعمال )إن  و 
 .الفراءو  على رأس هؤالء سيبويهو  ،امطلق   (ليس)يمنع عملها عمل  الرأي األول :

  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ چقال هللا عز وجل:  )ما(،وتكون في معنى » قال :أما سيبويه ف 

 (ما)وتصرف الكالم إلى االبتداء، كما صرفتها  ،، أي: ما الكافرون إال في غرور(4)چۆ
  (6)، وذلك قولك: ما إن زيٌد ذاهٌب. وقال فروة بن مسيك:(5)إلى االبتداء في قولك: إنمَّا

 وماااااااااااا إْن ِ بكناااااااااااا  ااااااااااابن  ولكااااااااااانْ 
 

  ْولااااااااة   خر ااااااااا من ايانااااااااا ود   (7)« ِين 
 

( بعد فهو يرفع ما   ،معنى  ال عمال   )ما(فعليه قد أشبهت  ،فال عمل لها ،على االبتداء )إن 
 لكنها ال تعمل .و  )ليس(فهي تنفي كـ 

                                 
 .194ة سورة األعراف اآلي( 1)

، 2/178الكشاف ، 2/84، 1/657إعراب القرآن للنحاس ، 1/270المحتسب  :القراءة لسعيد بن جبير في( 2)
، 1/307مشكل إعراب القرآن ، 1/448شرح الكافية الشافية ، 1/376شرح التسهيل ، 2/488المحرر الوجيز 

 .7/342الجامع ألحكام القرآن ، 2/67األقران معترك 

 .2/396الفريد ( 3)

 . 20( سورة الملك اآلية 4)

 ( حيث كفت" إّن" عن العمل فرفع االسم بعدها على أنه مبتدأ..5)
الكتاب  هو له فيو  ،هو لفروة والطب: العلة والسبب. أي: لم يكن سبب قتلنا الجبنو  ،البيت من الوافر( 6)

شرح الرضي على ، 4/105الخزانة ، 327الجنى الداني ، 1/236األصول ، 2/364المقتضب ، 3/153
، 2المقتضب ، 1/120معاني القرآن لألخفش ، 4/221الكتاب  :بال نسبة فيو  ،4/432، 2/153الكافية 
شرح الرضي على  ،3/116الكشاف ، 1/48منازل الحروف ، 3/110الخصائص ، 1/268الكامل ، 364

 .4/216البرهان ، 1/140مواهب األديب ، 91الصاحبي ، 4/433، 1/184الكافية 
 .153، 3/152الكتاب ( 7)
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( إال رفع ن  وكان سيبويه ال يرى فيها )يعنى إ  » كما نقل عنه المبرد منع عملها فقال : 
   .(1)«كما تدخل ألف االستفهام فال تغيره ،دخل على ابتداء وخبره ،نفى ألنها حرف ؛الخبر

دخل على ؛ ي( حرف غير مختص)إن  فـ ،(2)من وافقه عدم اختصاصهاوحجة سيبويه و 
كقوله  ،كما يدخل على الفعل، چۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ چ :كقوله تعالى ،على الفعلو   االسم
 چٿ  ٺ  ٺ  ٺ چ :اأيض  

كحروف  اوال يعمل من الحروف إال ما كان مختص   ،(3)
 الجر وحروف الجزم .

إالَّ  إن زيدٌ ن: الفعلية واالسمية، نحو قولك: يوتدخل على الجملت» قال ابن يعيش : 
ما قام  :أي ، وتقول في الفعل: إن  قام زيٌد،چۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ چقال هللا تعالى:  ،قائم

قال هللا  ، وتقول: إن يقوم زيد،(4) چ ىئ   ىئ      ىئ  ېئ  ېئ چزيد، قال هللا تعالى: 
 . (6)«چٿ  ٺ  ٺ  ٺ چل تعالى: ، وقا(5) چ   ې  ې  ې       ې چ :تعالى
فهذا يرد ما ذهب  ،ما نقله عنه المبرد يؤكد رأي سيبويه في عدم عملهاو  نص سيبويهو 

وأكثر النحويين »حيث قال ابن مالك :  ،إليه ابن مالك من أن مذهب سيبويه فيها اإلعمال
فية اإلهمال، وكالمه مشعر بأن مذهبه فيها اإلعمال، النا (إن  )يزعمون أن مذهب سيبويه في 

في لغة أهل الحجاز،  (ما)مع  (إن  )وأما  وذلك أنه قال في باب عدة ما يكون عليه الكلم:
تجعلها من حروف االبتداء، وتمنعها أن تكون من حروف  ،الثقيلة (إنّ )مع  (ما)فهي بمنزلة 

، وال شيء من (ما)من جملتها  (ليسـ)ا مناسبة لفعلم بهذه العبارة أن في الكالم حروف  )ليس(، 
فتعين كونهما  (،ال)و (إن  )في هذه المناسبة إال  (ما)الحروف يصلح لمشاركة 

    .(7)«مقصودين

                                 

 . 2/359المقتضب ( 1)

 .  447، 1446شرح الكافية الشافية ، 1/375شرح التسهيل  ،5/39شرح ابن يعيش على المفصل  ( انظر:2)

 . 5سورة الكهف اآلية ( 3)

 . 53سورة يس اآلية ( 4)

  . 116سورة األنعام اآلية ( 5)

 .5/39شرح ابن يعيش على المفصل ( 6)
 .1/375شرح التسهيل ( 7)
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ا-النافية  (إن  لـ)» قال في موضع آخر:و  اسم مرفوع، وخبر منصوب إلحاق ا  -أيض 
ويه إلى ذلك دون تصريح س محمد بن يزيد المبرد، وأومأ سيبنص على ذلك أبو العبا ،)ما(بـ

(ويكون » دة ما يكون عليه الكلم : باب عبقوله في  و أراد فل )ليس(،في معنى  )ما(كـ  )إن 
(ويكون النفي دون العمل لقال :   )ما(ألن النفي من معاني الحروف فـ ؛في النفي )ما(كـ )إن 

فيه هي أصل  )ليس(بخالف العمل فإن  ،وهي حرففعل،  )ليس(ألن  ؛)ليس(به أولى من 
(و و)ال( )ما(لـ     .(1)«ألنها فعل، وهن حروف ؛)إن 

ما و  ،ال يفهم منه إيماء من سيبويه بإعمالهاو  ما نقله ابن مالك عن سيبويه ال يؤخذو 
ما نقله المبرد من المنع عن  مما يؤكد ذلكو  ،لهاستنتجه ابن مالك فهو محض تخمين 

ألنها حرف  ؛وكان سيبويه ال يرى فيها )يعنى إن( إال رفع الخبر» سيبويه في نصه السابق:
  .(2)«كما تدخل ألف االستفهام فال تغيره ،نفى دخل على ابتداء وخبره

ان وك»يعيش بقوله: عن سيبويه منهم ابننقل النحاة غير المبرد المنع  ايدل عليه أيض  و  
 دخل على االبتداء والخبر والفعلنفي  ألنها حرف ؛الخبر سيبويه ال يرى فيها إالَّ رفع

  . (3)« )ما(ره، وذلك كمذهب بني تميم في همزة االستفهام، فال تغيّ كما تدخل  ،والفاعل
االسمية لم تعمل عند سيبويه والفراء  وا  ذا دخلت على الجملة» ابن هشام بقوله :و  

   .  (4) («َلي َس )ائي والمبرد إعمالها عمل وأجاز الكس
وذهب ابن يعيش إلى ترجيح هذا الرأي » قد رجح ابن يعيش رأي سيبويه حيث قال :و 
 ،اععمل )ما( على السم ألن االعتماد في - يقصد رأي سيبويه -؛ والمذهب األول» فقال:

   .(5)«( من السماع ما وجد في )ما( ولم يوجد في )إن   ،والقياس يأباه

وابن  الفارسيو  ،، والمبردفي الشعر والنثر وهو مذهب الكسائيإعمالها لرأي الثاني : ا
 . (6)السراج 

                                 
 . 447، 446/ 1شرح الكافية الشافية ( 1)

 2/359المقتضب ( 2)

 .5/39شرح ابن يعيش على المفصل ( 3)

 . 1/133المغني ( 4)

 .114انظر الرصف و  ،5/39شرح المفصل ( 5)
  .3/384الدر المصون  - 114 رصف المبانى - 250جواهر األدب  - 5/250انظر البحر المحيط ( 6)
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ألّنها حرف نفي دخل  ؛ال يرى فيها إاّل رفع الخبر هوكان سيبوي :»أما المبرد فقد قال 
(، ما)وذلك لمذهب بني تميم في  ،كما تدخل ألف االستفهام فال تغيره ،على ابتداء وخبره

ألّنه  ؛ا هو القولوهذ ،(ما) كما فعل ذلك في (سـ)ليوغيره يجيز نصب الخبر على تشبيه ب
    .(1)« نى في المع (ما)ال فصل بينها وبين 

في  )ما(بين ألنه ال فصل بينهما و  ؛وهذا هو القول» قال ابن السراج بعد رأي المبرد :و 
   . (2)«المعنى 

كما نقل عنه ابن و  ،نقل عن الكسائي شرط أال تقع بعد إيجاب كما في البيت السابقو 
( بمعنى )ما(وزعم الكسائي أن » عطية :   ڭ چكقوله تعالى:  (،إال)ال تجيء إال وبعدها  )إن 

 . (3)  »چۆ  ۇ  ۇ  ڭ

 : (4)ه ما أنشده ابن مالك عن الكسائي من قول الشاعرمنو 

ي اِبااااه ِإنِ     َِ ااااا ًبااااا ِباْنِحي  يِا ااااْرَُ م   الم 
 

    لكااان ِباااب ن ُيْبهاااُ عذياااه فُيْخااا      (5)«و 
من أ د إ   اأ د  خيرً  ) إنْ أنهم قالوا:  (6) عن أهل العالية  ومن النثر ما حكاه الكسائي

   (7)  .)نافعك(و (ابنصب )خير  (  لك نافع ك و  يارك إنْ )  :( وقالوابالعافية

                                 
 ، 3/128. والمنصف 3/108والخصائص  103/والصاحبي 1/50وانظر المقتضب ـ،  2/359المقتضب ( 1)

 .1/246وشرح الكافية للرضي  ، 92/والمحتسب 
 . 1/236األصول ( 2)

 .2/489المحرر الوجيز ( 3)
، 1/513توضيح المقاصد ، 210الجنى الداني ، 1/376شرح التسهيل :هو بال نسبة في، و البيت من الطويل( 4)

تخليص الشواهد ، 1/454الهمع ، 1/376حاشية الصبان ، 1/268شرح األشموني ، 1/318شرح ابن عقيل 
 ، 2/109الدرر ، 307

، 3/1207، ارتشاف الضرب 1/331انظر رأي الكسائي في: شفاء العليل و  ،1/375( انظر شرح التسهيل 5)
 .1/255، شرح األشموني 4/164 ، الخزانة1/124، الهمع 1/23، المغني 209الجنى الداني 

 .1/150انظر مواهب األديب ، هي الحجاز وما واالها في المغرب العالية ما فوق نجد إلى تهامة( 6)

شرح ، 1/36المغني ، 1/291أوضح المسالك ، 3/1208االرتشاف  :انظرالقوالن محكيان عن أهل العالية ،  ( 7)
حاشية ، 1/267شرح األشموني ، 1/318شرح ابن عقيل ، 1/271شرح التصريح ، 1/259شذور الذهب 

  .1/375الصبان 
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ِإِن ﴿: (1)بقراءة سعيد بن جبير ضعف مستدال   كما أجاز ابن جني عملها ولكن على
ِ ِعب اًدا  . ﴾أمثالكم الَِّ ين  ب ْدُعون  ِمْن ُدوِن َّللاَّ

، فكأنه قال: ما (ما)هذه بمنزلة  (إن  )أن تكون  - وهللا أعلم -ينبغي » : حيث قال   
ا أمثالكم، فأعمل  ( إن  )ألن  ؛، وفيه ضعف)ما(إعمال  (إن  )الذين تدعون من دون هللا عباد 

في العمل، ويكون  (ليس)به، فتجري مجرى  )ما(نفي الحاضر اختصاص هذه لم تختص ب
ألنكم  ؛المعنى: إن  هؤالء الذين تدعون من دون هللا إنما هي حجارة أو خشب، فهم أقل منكم

فإن قلت: ما تصنع بقراءة الجماعة:  أنت عقالء ومخاطبون، فكيف تعبدون ما هو دونكم؟
 ُيثبت في هذه ما نفاه في هذه؟؟ فكيف  چې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ چ

ا على تشبيههم قيل: يكون تقديره:  أنهم مخلوقون كما أنتم أيها العباد مخلوقون، فسماهم عباد 
  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ چ، وكما قال: (2) چڈ  ڎ   ڎ چفي خلقهم بالناس، كما قال: 

   . (4)«أي: تقوم الصنعة فيه مقام تسبيحه (3) چڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ں  ں

ال تعمل و  ،أجاز أصحاب هذا الرأي إعمالها في  الشعر وحده للضرورة الرأي الثالث :
 .ذلك ألن الشعر موطن الضرورةو  ؛في النثر اشيئ  

ر مجرى ( النافية في الشعوقد أجروا )إن  » يمثل هذا الرأي  ابن عصفور حيث قال:و  
   :(5)نصب الخبر لشبهها بها، قال  )ما( في

                                 
، 2/178الكشاف ، 2/84، 1/657إعراب القرآن للنحاس ، 1/270المحتسب  :القراءة لسعيد بن جبير في (1)

، 1/307مشكل إعراب القرآن ، 1/448شرح الكافية الشافية ، 1/376شرح التسهيل ، 2/488المحرر الوجيز 
  .7/342آن الجامع ألحكام القر ، 2/67معترك األقران 

  .6سورة الرحمن اآلية ( 2)

 . 40اإلسراء اآلية  سورة( 3)

 . 1/270المحتسب ( 4)

أمالي الشجري ، 46هو بال نسبة في األزهية، و إ الَّ على َأضَعف  المساكين :يروى ، و البيت من المنسرح( 5)
شرح ، 206جواهر األدب ، 1/447شرح الكافية الشافية ، 1/150،375شرح التسهيل ، 105المقرب ، 3/143

الدر المصون ، 3/138شرج ابن عصفور على الجمل ، 2/196ي على الكافية شرح الرض، 216عمدة الحافظ 
أوضح المسالك ، 512، 1/214توضيح المقاصد ، 4/443 البحر المحيط، 9/363، 5/539، 1/449
الهمع ، 381، 1/360شرح شذور الذهب، 1/271شرح التصريح ، 1/100،317شرح ابن عقيل ، 1/280
 ، 1/213درج الدرر ، 453، 1/250
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اااااااااد      ذ اااااااااُمْساااااااااب وِلًيا ع   و  إْن ُهااااااااا  ُ أ  
 

   ااااااااااااِنينِ ُ أْياااااااااااع ِ  الم  ذ اااااااااااإ  ع      
 .   (1)« ألنها غير مختصة ؛وال يجوز ذلك في الكالم

ذا دخلت على الجملة االسمية لم تعمل شيئ  » قال في موضع آخر : و  لها ومن دخو  ،اوا 
فَأمَّا رفع االسم ونصب الخبر بها  ،(2) چ ڤ   ٹ   ٹ  ٹ  ٹ چعلى الجملة االسمية قوله تعالى: 

 في قول الشاعر:
اااااااااد      ذ اااااااااُمْساااااااااب وِلًيا ع   و  إْن ُهااااااااا  ُ أ  

 

   المساااااااااكينُ أْيااااااااع ِ  ذ ااااااااإ  ع   
 .(3)« رةالشتراكها معها في النفي ضرو  (؛ماـ)ب فإ نَّه شبهها

 ة.لكن بقل ،اونثر   اجواز عملها شعر  الرأي الرابع: 
(وتلحق بها » حيث قال :  ،إليه ذهب ابن مالك     .(4)« النافية قليال   )إن 

 (5). الكسائي سابق  كما استشهد على عملها بما أنشده عن ا
( )إن  فـ ،بعدم اختصاصهامن وافقه قد احتجوا و  نجد أن سيبويه ،بالنظر في اآلراء السابقةو 

 على الفعل.و  حرف غير مختص فهي تدخل على االسم 

ما ورد عن أهل و  ،الهاأما من أجاز عملها فقد استشهدوا بما ورد من شعر في إعم
على رأس ما استشهد به هؤالء قراءة ابن جبير : و  ،ذلك ليس بقليل في االحتجاج بهو  ،العالية
ِ ِعب اًدا﴿  . ﴾أمثالكم ِإِن الَِّ ين  ب ْدُعون  ِمْن ُدوِن َّللاَّ

أن تكون )إن( هذه بمعنى )ما( فكأنه قال )ما  -وهللا أعلم -ينبغى » قال ابن جنى: 
 .(6) «أمثالكم فأعمل )إن( إعمال )ما( اعون من دون هللا عباد  الذين تد

                                 
 .1/105المقرب ( 1)

 115اآلية سورة الشعراء:( 2)

 3/138شرح ابن عصفور على الجمل ( 3)

 .57تسهيل الفوائد ( 4)

  .1/447شرح الكافية الشافية ، 1/375انظر شرح التسهيل ( 5)
 .1/270المحتسب ( 6)
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ِ ِعب اًدا﴿وقرأ سعيد بن جبير :  :»قال الزمخشري   ِإِن الَِّ ين  ب ْدُعون  ِمْن ُدوِن َّللاَّ
والمعنى : ما الذين تدعون من دون هللا  ،(أمثالكم اعباد  )نصب و  ،(ن  إ  )بتخفيف  ﴾أمثالكم
  . (1)«( الحجازية ( النافية عمل )ماإن  على إعمال ) ،أمثالكم اعباد  

ن كان الموافقون لسيبويه لم يأخذوا بهذه القراءةو  على رأسهم النحاس الذي قال بعدم و  ،ا 
أن سيبويه  :أنها مخالفة للسواد، والثانية :إحداها »األخذ بهذه القراءة من ثالث جهات  : 

مل )ما( ألن ع ؛فيقول: إن  زيٌد منطلقٌ  ( إذا كانت بمعنى )ما(إن  )رفع في خبر يختار ال
تكاد  ال )إن(أن الكسائي زعم أّن  :بمعناها فهي أضعف منها، والجهة الثالثة (إن  )و ضعيف

  ڭ چ كما قال جّل وعّز: ،إاّل أن يكون بعدها إيجاب تأتي في كالم العرب بمعنى )ما(

          . (2) «چۆ  ۇ  ۇ  ڭ

ا قراءة ألنه ؛وكالم النحاس هذا هو الذي ال ينبغي» أن أبا حيان قد رد عليه فقال :  إال
وأما الثالث جهات التي ذكرها فال يقدح شيء  ،ولها وجه في العربية ،مروية عن تابعّي جليل
ا ال يضرّ  ،أما كونها مخالفة للسواد ،منها في هذه القراءة ولعله كتب  ،فهو خالف يسير جدًّ

المنصوب على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف فال تكون فيه مخالفة 
وأما ما حكاه  ،(إن  )وأما ما حكي عن سيبويه فقد اختلف الفهم في كالم سيبويه في  ،للسواد

     .(3)« إيجاب عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أنه حكى إعمالها وليس بعدها
 حيث إن له ما يرجحه :  ؛عليه فالقول بإعمالها هو األولى بالقبولو 

 استشهاد . و  هو محل ثقةو  عن العرب انثر  و  الها شعر  ورود إعما  -1
(الشبه بين  -2 ن ُرّد بعدم و  ،هو النفيو  في المعنى  ) ليس(و )ما(و )إن  ا 

نما هي فرع عنهاو  ،فلم يقل أحد بأنها األصل في ذلك ،االختصاص لذا ما ورد و  ،ا 
 . دّ هو إن قّل فال ينبغي أن ير و  )ليس(و )ما(من إعمالها أقل مما ورد عن 

                                 
 . 2/544الكشاف ( 1)

إعراب مشكل القرآن ، 1/290 التبيان1/270المحتسب  :انظرو  ، 169، 2/168عراب القرآن للنحاس إ ( 2)
  .3/384الدر المصون -34المغنى  5/250البحر المحيط 4/697الجامع ألحكام القرآن ، 1/3007

 .4/440البحر المحيط ( 3)
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محل اتفاق التي هي  ،لعل ما يقوي ما سبق:  قراءة سعيد بن جبيرو   -3
(على تخريجها على إعمال واتفق :»)ليس( كما ذكر أبو حيان بقولهالنافية عمل  )إن 

 (ماهي النافية أعملت عمل ) (إن  )ى أّن المفسرون على تخريج هذه القراءة عل
  .(1)«خبر منصوب  ﴾اًدا أ ْمث ال ك مْ ِعب  ﴿ـفرفعت االسم ونصبت الخبر ف ،الحجازية

 إذ ؛بل هم أقل وأحقر شأن األصنام ونفي مماثلتهم للبشر، والمعنى بهذه القراءة تحقير
أمثالكم بل هم حجارة  اما الذين تدعون من دون هللا عباد  هي جمادات ال تفهم وال تعقل، أي: 

 !! ومن أنتم أشرف منه وأعظم فكيف تعبدون من هو دونكم ،وخشب

   .(2)«اونثر   افقد سمع نظم   ؛والصحيح اإلعمال »ومن ذلك قول األشمونى: 

    .(3)«ر ا ونظم ا؛ فقد سمع نثوالصحيح اإلعمال »في حاشية الصبان : و 

إال أنه )ليس( لى توجيه القراءة على إعمالها عمل مع ما نقله أبو حيان من اتفاق عو 
ويظهر لي أن هذا التخريج الذي » حيث قال :  ،آخر االقراءة توجيه   ااعترض عليه موجه  
ألن قراءة الجمهور تدل على إثبات كون األصنام  ؛( للنفي ليس بصحيحخرجوه من أن )إن  

يؤدى إلى عدم مطابقة أحد الخبرين وهذا التخريج يدل على نفى ذلك ف ،مثل عابديها اعباد  
  .(4)« وهو ال يجوز بالنسبة إلى هللا تعالى ،لآلخر

 ولذلك خرجها أبو حيان بتخريجات أخرى : 
(وقد ثبت أن  ،وأعملها عمل المشددة ،هي المخففة من الثقيلة   (ن  إ  ) أنّ »  -1  )إن 

ْن كالا لمَّا﴿:في غير المضمر بالقراءة المتواترةالمخففة يجوز إعمالها عمل المشّددة   ،﴾و اِ 
لكنه نصب في هذه القراءة خبرها نصب عمر بن أبي ربيعة  ،وبنقل سيبويه عن العرب

 (5) المخزومي في قوله :
                                 

 .4/440البحر المحيط ( 1)
  .1/267شرح األشموني على األلفية ( 2)
 .1/375حاشية الصبان ( 3)

 .4/440البحر المحيط ( 4)
البحر المحيط ، 1/263شرح ابن عصفور على الجمل  :وهو لعمر بن أبي ربيعة في ،البيت من الطويل( 5)

وهو بال  ،ليس في ديوانهو  ،122وشرح شواهد المغني ص ،2/167والدرر  ،394داني صالجني ال، 4/440
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دا  ااانْ   نْ كُ ب  ْلااابِت و  ب اااذْ ف   لِ ْياااالذَّ  حُ إ   ا اْساااو 
 

  ُادً ْساااانا أُ  رااُساااا نْ فاًفااااا إِ خِ  اك    ااااخ   
تها واستدلوا على ذلك وأخوا (إنّ )وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار 

    .(1)«بشواهد ظاهرة الداللة على صحة مذهبهم

وهو أنهم تأولوا المنصوب  ،أو تتأّول على تأويل المخالفين ألهل هذا المذهب» -2
  (2) كما قالوا في قوله : ،لع  على إضمار ف  

با روا عايا ليت أيام ا  لصا

ن الذين إ :عل تقديرهف  فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار     ،إن تقديره: أقبلت رواجعا
وهو  ،وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد ،أمثالكم اتدعون من دون هللا تدعون عباد  

  .(3)«وال يكون تفاوت بينهما وتخالف ال يجوز في حّق هللا تعالى ،اإلخبار أنهم عباد

على أنه حال من الضمير المحذوف العائد من الصلة على  ﴾ِعب اًدا﴿نصب » -3
ي نَ ﴿ بالرفع على الخبر أي : أن الذين تدعونهم من دون هللا في حال  ﴾ أ ْمث اُلُكم ﴿و ﴾ الَّذ 

 . (4)«  أمثالكم اكونهم عباد  
 حيان : للرد على أبيو 

                                                                                               
، 5/339الدر المصون  ، 8/279البحر المحيط ، 1/518شرح الكافية الشافية ، 2/9شرح التسهيل  :نسبة في

خزانة األدب ، 1/523توضيح المقاصد ، 2/118بصائر ذوي التمييز ، 9/140اللباب في علوم الكتاب 
  1/397حاشية الصبان ، 1/294شرح األشموني ،37ومغني اللبيب ص ،4/167،10/242

 .4/440 البحر المحيط( 1)
 ،2/690شرح شواهد المغني ، 1/260المفصل شرح و  ،2/306البيت من الرجز للعجاج في ملحق ديوانه ( 2)

التمام في تفسير أشعار هذيل ، 1/348األصول في النحو  ،2/142الكتاب ، 234جمل الخليل  وبال نسبة في:
شرح ابن ، 4/334شرح الرضي على الكافية ، 1/400المفصل في صنعة اإلعراب ، 1/153التعليقة ، 1/168

 ،4/262األشباه والنظائر ، 24/307التنوير و  التحرير، 5/54 الدر المصون  ،1/263عصفور على الجمل 
ورصف  ،2/170والدرر  ،، 254، 10/253وخزانة األدب  ،358وجواهر األدب ص  ،492والجنى الداني 

وهمع الهوامع  ،1/285ومغني اللبيب  ،434وشرح عمدة الحافظ   ،1/295وشرح األشموني  ،298المباني 
1/134.  

 . 4/440 البحر المحيط( 3)
 . 4/440البحر المحيط ( 4)
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رّد عليه السمين الحلبي بقوله:  أما ذكره أبو حيان من التناقض بين القراءتين فقد 
أمثالهم، والقراءة الشهيرة  اولكن قد استشكلوا هذه القراءة من حيث إنها تنفي كونهم عباد  »

هم فجابوا عن ذلك بأن هذه القراءة توقد أ ،ُتث بت ذلك، وال يجوز التناقض في كالم هللا تعالى
 وأقدر على الضر ه، وذلك أن العابدين أتمُّ حاال  وغباوة عابد المعبود من دون هللا تحقير أمر

من ذلك فكيف يعبد الكامل من هو دونه؟ فهي  اال تفعل شيئ   ، فإنها جماد،والنفع من آلهتهم
لى   .(1)« موافقة للقراءة المتواترة بطريق اأَلو 

 استشهاده بالبيت :أما و 
ْلاااب ُكنْ  ْذب ااابِت و  دا  اااْنُح الذَّْياااِل ف   إ   ا اْساااو 

 

  ُادً ْسااااااُخ  ااااااك  ِخفاًفااااااا ِإْن  رااُساااااانا أ   
لوه على أن   ، بل هو حال، والعامل فيه (إنّ ـ)ل اليس خبر  ( اأسد  )فقد رّده الجمهور، وأوَّ

اأي ،اتلقاهم ُأسد  نا والتقدير : حراس ،محذوف ، أو بنصبه على : تلقاهم في حال كونهم أسد 
دُهم ُأسد   التقدير :و  ،الناصب له فعل مقدر هو الخبرو  المفعولية   (2). اتلقاهم ُأسد  ، أو اتج 

ن كان يمكن القول بهو  النصب في الجزأين لغة حكاها غير  ()إنحيث إن إعمال  ،ا 
 فمن نصب حمال   ،على هذه اللغة لذا فلم يتأول النصب بعض النحاة حمال  و  ،قليل من النحاة

، وهو امن العرب من أعملها في االسمين جميع  » لذا قال السهيلي : و  ،عليها غير مخطئ
سمين أولى بأن يعمل فيه من فليس أحد اال ،ألنها دخلت لمعان في الجملة ؛وى في القياسق

 .(3)« اآلخر
 وقال العجاج :»في طبقات فحول الشعراء : و 

با روا عا ... (  )يا ليت أياام الصا
وأخبرني ، اا قاعد  ت زيد  ولي ،ليت أباك منطلق ا :سمعت أبا عون الحرمازي يقول ،وهى لغة لهم

 .( 4)«م ، فأخذها عنهد العجاجأبو يعلى َأن منشأه بال
الحسيا )ليت  : وجاء في المثل

   .(1) (كذها أر اًل  (5)

                                 
 .540، 5/539الدر المصون ( 1)
أوضح ، 1/518شرح الكافية الشافية ، 2/9شرح التسهيل ، 1/263شرح ابن عصفور على الجمل  :انظر( 2)

 .1/293شية الخضري حا، 1/394المسالك 
 .264، 265، نتائج الفكر ( 3)

 .79، 1/78طبقات فحول الشعراء ( 4)
 . 3773/  5" انظر اللسان ( القسي : جمع "القوس5)
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 اورد المثل على لغة بني تميم نصب الجزأين، يعملونها عمل )ظن(، فيقولون: ليت زيد   
 . (2) .اشاخص  

 (ليس)ثم إن أبا حيان قد اضطرب موقفه في هذه المسألة فتارة يجيز إعمالها عمل     
 وأكثر أصحابنا يذهب إلى أنها ال تعمل وأن قوله:» فيقول : 

اااااااااد       ذ اااااااااُ أ    إْن ُهاااااااااو  ُمْساااااااااب وِلًيا ع 
 

 ذ ااااااااااُ أْيااااااااااع ِ  المساااااااااااكين    إ  ع 
   .(3)« اونظم   ايح جواز إعمالها: إذ ثبت ذلك لغة ألهل العالية  نثر  والصح ضرورة، 

   :لم يحفظ من ذلك إال بيت نادر وهوألنه ؛ والصحيح أنه ال يجوز » تارة يمنع بقوله :و 

اااااااااد       ذ اااااااااُ أ    إْن ُهاااااااااو  ُمْساااااااااب وِلًيا ع 
 

 ذ اااااااااُ أْياااااااااع ِ  الم اااااااااانين    (4)إ  ع 
(إال أن حمل القراءة على إعمال  أولى من حملها على لغة نصب  عمل )ليس( )إن 

 الجزأين ألمور :
 ومخالفة لألساليب العربية . ،لغة نصب الجزأين قليلة -
 بها ،  فهي لقارئ  ال ينبغي أن يقرأ أو الحكم عليها بأنه ،ال يجوز أن تلحن هذه القراءة  -

  . فأولى بها القبول ،ثقة من كبار التابعين
قراءة سعيد بن جبير لم تتعارض في المعنى مع التي عليها المصاحف المختارة، فهي  -

 عليه فلَم ترد؟و  ،لم تغير أو تبدل حتى يترتب عليها تغيير في المعنى
(ر المعنى على قراءة ابن جبير على اعتبا - تسفيه و  ،أبلغ في تحقير األصنام ،نافية )إن 

 داعي للقول بأنها ناصبة للجزأين فال  ،أعملها النحاة أو لم يعملوها ،من عبدها
(عليه فالقول بأنها و  -  هو األولى بالقبول  .)ليس( النافية عاملة عمل  )إن 

                                                                                               
 .،2/187مجمع األمثال  ،302/ 2العرب المستقصي في أمثال  ، انظر: يضرب للمتمني محاال( المثل 1)
أوضح ، 1/518شرح الكافية الشافية ، 2/9شرح التسهيل ، 1/263شرح ابن عصفور على الجمل  :انظر( 2)

 1/293حاشية الخضري ، 1/394المسالك 
 . 1209، 3/1208ارتشاف الضرب ( 3)

 . 443، 4/442البحر المحيط ( 4)
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 املبحث الثاين

 في اإلعراب رأي سيبويه 
عند حذف حرف الجر مع  

( و)َأْن(  )َأنَّ
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عند حذف حرف الجر  في اإلعراب  سيبويه رأي 
 (َأنْ )و (َأنَّ  )مع 

، (1)چپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ:قوله تعالى» :قال الهمذاني  
بشرهم بأنَّ لهم، : و أي... و)أْن( في موضع نصب لعدم الجار  على رأي صاحب الكتاب، 

( فنصبت، أو في موضع جر على رأي الخليل على  فلما حذف الجار أفضى الفعل إلى )َأنَّ
 (2)«.إرادة الجار 

 (3)من كتابه هذا الخالف في هذه المسألة قد ذكره الفريد في غير موضع
 :ابحث هذه المسألة يتضمن أمور  و 

 حذف حرف الجر ِّ مع غير )َأنَّ وأْن (. :أولها
وجوازه إال سماع ا،  )أن  وأْن(مع غير  إلى عدم جواز حذف حرف الجر    (4) ذهب النحاة

ا مع  .سإذا أمن اللب)أن  وأْن(  قياس 
ال » :التخريج على النصب على نزع الخافض في بعض الشواهد  ابن يعيش فيقال   

رة، وطريقه السماع، فعل الالزم قبله باب ضرو ألن حذف حرف الجر وا عمال ال ؛يحسن ذلك
 (5). « عنه مندوحة دفال يحمل عليه ما وج

 ، (6)چٴۇ ۈ  ۈچ:قال في موضع آخر في نزع حرف الجر من نحو قوله تعالىو 
  :(7)ومن نحو قول الشاعر 

                                 
 . 25ية سورة البقرة آ (1)

 . 1/250الفريد  (2)

 و غيرها من كتابه . 370، 361، 317، 307، 1/255انظر الفريد  (3)
ارتشاف الضرب  ،2/150، شرح التسهيل 1/301، شرح الكافية 9/103، 51، 8/8انظر: شرح المفصل  (4)

 . 2/51شرح ابن عقيل  ،4/2090

 .  79/ 4 :شرح المفصل (5)
 .155سورة األعراف اآلية  (6)

، وبال نسبة 1/178، األصول في النحو 37/ 1 نسب إلى عمرو بن معديكرب في: الكتاب البسيط (  البيت من7)
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كككْرَ   كككهِّ  ِْ مكككا ُأمِّ ْيكككَر َفافَاككك َْ  َأَمْرُتكككَا ال
 

  ِّفقككككككككككْد ترمُتككككككككككَا َذا مككككككككككا   وَذا َنَ ككككككككككب 
 

 : (1)ومن نحو قوله
كككككا َلْسكككككُ  ُمح كككككيهُ   أسكككككتَللاهُر َن َذْن س

 

  ُِ  َربَّ الا كككككككككادِّ جليكككككككككهِّ الوجكككككككككُه والَامككككككككك
 

ن كان ليس بقياس، لكن البد من قبوله»  ألنك إنما تنطق بلغتهم  ؛وهذا الحذف وا 
، على امررت زيد   :مررت بزيد   :وتحتذي في جميع ذلك أمثلتهم وال تقيس عليه، فال تقول في

  .(2) «، وهو شاذ امررت زيد   :بي عنهمأنه قد حكي عن ابن األعرا

راد حذف حرف الجر مع )أنَّ وَأْن ( . :ثانيها  اط ِّ

رد ( و)أنْ  َيط   ( إن تعين عند حذفه، نحو عجبت أن يبغض حذف حرف الجر مع )أن 
 ناصح وسمعت أن ذلك ثقيل.

الحذف نحو: رغبت أن يكون كذا، فإنه ال  فإن لم يتعين حرف الجر عند حذفه امتنع
أو عن أن يكون كذا، فيمتنع الحذف في نحو  يعرف هل يقصد: رغبت في أن يكون كذا،

 هذا.
( و)أْن( واطرد حذف حرف الجر مع  »قال ابن مالك: ن تعي ن عند حذفه نحو)أن   :وا 

( حذفه مع  فلو لم يتعي ن الحرف عند وطمعت أن ك ُتقبل، ،ُيبَغض ناصح   عجبُت أنْ  )أن 
رغبت أن يكون كذا، فإنه ال ُيدرى هل المراد رغبت في أن  :نحو ،المتنع الحذفو)أْن( 

 .(3)«فيمتنع الحذف في مثل هذا ،المرادان متضادان معنىو  يكون أو عن أن يكون،

                                                                                               
، اللباب في علل البناء 387/ 1، المفصل 285/ 1، الخصائص  331/ 4، 321، 86، 2/36في المقتضب 

، شرح الرضي على الكافية 515،  514/ 4 ، 1/427 ، شرح المفصل277، 273/ 1/269واإلعراب 
  .126/ 9، 334/ 1، الخزانة 327/ 1ملحة ، اللمحة في  شرح ال1/162، شرح جمل الزجاجي 1/220

األصول في  ،331، 2/321، المقتضب 1/37، الكتاب 122البيت من البسيط وهو بال نسبة في الجمل (  1)
، شرح 1/162،شرح الجمل 4/297شرح المفصل، 6/89، مقاييس اللغة3/250، الخصائص1/178النحو

، حاشية 2/46، شرح األشموني 1/617، شرح التصريح 4/379، شرح التسهيل 139/ 4الرضي على الكافية 
  .2/296، أوضح المسالك2/289الصبان

 .  515/ 4 :شرح ابن يعيش على المفصل (2)
 . 2/150شرح التسهيل  (3)
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أن تكون الرغبة في نكاحهن   إذ يصح  (1)چ ائ ى ىچمن هذا قوله تعالى:و 
، ويصح أن تكون الرغبة عن نكاحهنَّ لدمامتهن     .لجمالهن 

 (2).«المعنى وترغبون عن أن تنكحوهنَّ  چ ائ ى ىچقوله:» :قال الزجاج

يحتمل في أن تنكحوهن لجمالهن وعن أن  چ ائ ى ىچ»:قال الزمخشري و 
 .(3)«لدمامتهنتنكحوهن 

ا على القرينة أحدهما: أن يكون حذف اعتماد  » :أجاب المرادي عن الحذف بأمرينو 
الرافعة للبس ...واآلخر: أن يكون حذف لقصد اإلبهام؛ ليرتدع بذلك من يرغب فيهن 

 .(4) «، ومن يرغب عنهن لدمامتهن وفقرهن لجمالهن ومالهن
 (5):ومنه البيت الذي أنشده ابن هشام

 َو َيْرَغككككككُب َأْن َيْبنككككككي الَمَاككككككالي ْالككككككد  
 


 

 

ْيعَ  ا   كك ِّ  و َيْرَغككُب َأْن َيْرَىككن َ ككنِّ
 

 
 

 

، اثاني   )َعْن(و أو ال   )في(فإن قد ر » :قالو  ن عكس فذم ،و  فمدح  ما ال يجوز أن يقد ر فيهو  ا 
  .(6)« للتناقض  )عن(أو  (في)امع  

، أْن(واختلف النحاة في محل المجرور   :رد حذفهطَّ بحرف جر مُ  )أن 
: )أنَّ وأْن( بعد حذف الخافض منهما في محلَّ نصب، وذهب  يري فريق من العلماء أنَّ

 .فريق إلى القول ببقاء الجر فيهما
لى سيبويه والفراء القولو  ئي القول بأنهما في محل جرالكساو  فنسب إلى الخليل بأنهما  ا 

 في محل نصب.

                                 
 . 127سورة النساء اآلية  (1)

 .115، 2/114معاني القرآن و إعرابه للزجاج  (2)

 . 403، 5/402و انظر الجامع ألحكام القرآن  3/378و انظر البحر  ، 155/ 2الكشاف  (3)
 . 2/625 توضيح المقاصد بشرح ألفية ابن مالك للمرادي باختصار (4)
 .و األالئم جمع األألم، من " لؤم الرجل " فهو لئيم، أي دنيء األصل البيت من الطويل، (5)
  .1/697، و بال نسبة في المغني 5/260برار نسب لطلبة بن قيس بن عاصم في ربيع األ 
 . 597/ 5مغني اللبيب  (6)
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( و)أْن( عند حذف الجر المطرد حذفه و  ومذهب الخليل» ابن مالك: قال الكسائي في )أن 
أنهما في محل جر، ومذهب سيبويه والفراء أنهما في محل نصب وهو األصح؛ ألن بقاء 

الكثير أولى من الحمل على ثير، والحمل على الجر بعد حذف عامله قليل والنصب ك
 (1)« .القليل
 وهو وذهب سيبويه والفراء إلى أنهما في موضع نصب،»كذا اختاره األشموني فقال: و 

 (2) «.األقيس
 .الكسائيالجر هو قول سيبويه و القول بو  بالنظر نجد القول بالنصب هو قول الخليل،و 

هذا باب آخر من » :الخليل فقد نقل عنه سيبويه القول بالنصب حيث قال سيبويه أما 
) تقول: جئتك أنك تريد المعروف، إنما أراد: جئتك ألنك تريد المعروف، ولكنك  :أبواب )أنَّ

 (3)حذفت الالم ههنا كما تحذفها من المصدر إذا قلت:
ْككككككاَر ُ   َوَأْغهِّككككككُر َعككككككْوراَا الَاككككككر  ِّ اد ِّ

 

 َعككككككْن َذْنككككككبِّ ال  ككككككي ُْ مككككككاَوُأْعككككككرِّ   ِّ َتَارُّ
 

  ڭ ڭ ڭ  ۓ ۓ ے ے چأي الد خاره، وسألت الخليل عن قوله جل  ذكره: 

فقال: إنما هو على حذف الالم، كأنه قال: وألن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم  (4)چڭ
لذلك فليعبدوا، فإن حذفت الالم ألنه إنما هو ؛ (5)چٻ ٱ چفاتقون، وقال ونظيرها: 

، هذا قول اكان نصب   چٱچفهو نصب، كما أنك لو حذفت الالم من  (أن)من 
 (6)«.الخليل

                                 
 . 83، و انظر التسهيل 2/150شرح التسهيل  (1)
 .1/444شرح األشموني (2)
 ، والرواية فيه:224لحاتم الطائي في ديوانه: بيت من الطويل ال (3)

ما وأْغهِّر َعْوراَا الَارِّ  ِّ ا طناعه  وَأْ َهُح َعْن َ ْت ِّ ال َّ ِّي ِّ َتَارُّ
 ، شرح أبيات سيبويه2/54، شرح ابن يعيش على المفصل 141، اللمع 110هو له في النوادر ألبي زيد و 

، المقتضب: 3/126، و بال نسبة في الكتاب 124،  123، 122، 3، الخزانة 2/952رح شواهد المغني ، ش1/45 
 . 3/115، الخزانة 296، شرح ابن عقيل 187، أسرار العربية 2/348

 . 52سورة المؤمنون اآلية  (4)

 . 1سورة قريش اآلية ( 5)

 . 127، 3/126الكتاب:  (6)
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والن صب بفقدان الخافض نحو قول هللا عز  »:الجملما يؤكد قول الخليل قوله في لعل و 
نصب أولياءه على فقدان الخاف ض  (1)چ  ٹ ٿ  ٿ ٿ ٿ چ:وجل ف ي آل عمران
 پ ٻ ٻ  ٻ چ:ومثله قوله جل  ذكره ،فلم ا أسقط الباء نصب ،يعن ي يخوف بأوليائه

م نصب: لعبده فلمض أيعلى فقدان الخاف﴾ پ﴿نصب  (2)چ  پ ومثله  ،ا أسقط الال 
سقط أفلم ا  ،ببشر :أي (4)چ ڤ ڤ ڤ چ ومثله ،يامأي: من ص (3)چی ىئ ىئ ىئ چ

 . (5) «الباء نصب
ولو » :هذا يظهر من قوله بعد نقله السابق عن الخليلو  إال أن سيبويه قد اختار الجر

( في موضع جر   في هذه ا ألشياء، ولكنه حرف كثر استعماله في كالمهم قال إنسان: إنَّ )أن 
 (6) في قولهم: (بَّ رُ )فجاز فيه حذف الجار كما حذفوا 

 َوَبَ كككككككككككككككد  َتْحَسكككككككككككككككُ ُه َمْمسكككككككككككككككوحا
 

 ..... 
ل قول الخليل(7)نحو قوله: اله  أبوك ،وله نظائر ،اقوي   لكان قوال    (8).«. واألوَّ

 (9):كما استشهد في موضع آخر بالبيت
                                 

  175اآلية  ،عمرانسورة آل  (1)

 . 2سورة مريم اآلية  (2)

 . 95سورة المائدة اآلية  (3)

 . 31سورة يوسف اآلية  (4)

 . 93كتاب الجمل المنسوب للخليل  (5)

ا، و في شمس العلوم و دواء كالم العرب من الكلو  :صدر بيت من الرجز و تمامه (6) م ُيطو  ح به الهادي تطويح 
ا: أي ال نبات لطا ذا ذهب به في كل وجه، يقال: طو حتهايقال: َطو حه وطو ح به7/4190 وائح.. قوله: مكسوح 

ديوان األدب  معجم،2/190، شرح أبيات سيبويه 278، 3/184، العين 123وهو ألبي النجم العجلي  فيه.
، الخزانة 3/128و بال نسبة في الكتاب  429، 7/4190، شمس العلوم 4/424، تهذيب اللغة 3/429
7/180 ،10/26. 

، 276/ 1لضرب من التخفيف لكثرة استعماله، انظر :التعليقة  ال لعل ة، بل الحذف فيه ( يريدون : هلل أبوك ،7)
، شرح الرضي على الشافية  299/ 4 ،231، 155/ 3، شرح الرضي على الكافية  517/ 4شرح المفصل 

 .520/ 3، 472/ 2، الهمع 126/ 1، اللمحة في شرح الملحة 3/223

 . 3/128الكتاب  (8)

، 2/103بويه بدل ليلى، شرح أبيات سي (والرواية فيه )سلمى 1/143بيت من الطويل للفرزدق في ديوانه: ال (9)
، المقاصد النحوية 885،شرح شواهد المغني 511/، وتخليص الشواهد395، واإلنصاف: 572سمط الآللي 
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     َومككككا ُتْرُ  َلْي ككككن َأْن َتاككككوَن َحبيَ كككك س 
 

  ََّو  َدْيككككككككن  بِّهككككككككا َأنككككككككا طالُِّ ككككككككهْ  جلككككككككي 
 

 

 (1).«ألن :جره ألنه صار كأنه قال» :قال فيهو 
 .مجرورة بالالم المقدرة . )أن تكون(على محل  اعطف   (دين )بجرأي: 

واعلم أن الالم ونحوها من حروف الجر قد تحذف » :كما قال سيبويه في موضع آخر
،  رَ ذَ ذاك حَ  ، جعلوها بمنزلة المصدر حين قلت: فعلتُ (أنَّ )كما حذفت من ( نْ أَ )من  الشر  
طع إليك أن ومثل ذلك قولك: إنما انق، على التفسير اآلخر اويكون مجرور   ،حذر الشرأي ل  

 تكرمه، أي: ألن تكرمه .
ومثل ذلك قولك: ال تفعل كذا وكذا أن يصيبك أمر تكرهه، كأنه قال: ألن يصيبك أو من 

(2)چ ڱ ڳ ڳچ. وقال عز وجل: أجل أن يصيبك
 ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچوقال تعالى:  ،

(3)چ ۈئ
 ن كان ذا مال وبنين.كأنه قال: أأل  ،

 ... (4)وقال األعشى: 
 ه كككك أأْن رأ  رجككككع َأْعَ ككككن أىككككر

 

  ُِ بِّكككككك َْ  ر ككككككُب المنككككككونِّ ودبككككككر  مهسككككككد  
 

ا، وهي مع ، وتفسيرها كتفسيره(أنَّ )رف الجر كحال هاهنا حالها في حذف ح (أنـ)ف
 . (5) «صلتها بمنزلة المصدر

 .(6)لذا َوهَّم أبو حي ان ابَن مالك فيما حكاه عن الخليل 

                                                                                               
 . 1/197، شرح األشموني2/81،الهمع 2/526، و بال نسبة في المغني 2/665

 . 3/29الكتاب  (1)

 . 282سورة البقرة آية ( 2)

 . 14سورة القلم آية ( 3)

، شرح 2/727، اإلنصاف 2/75، شرح أبيات سيبويه 550، الكتاب 55، ديوان األعشى طالبيت من البسي (4)
، و بال نسبة في المقتضب 262، شرح شواهد اإليضاح 332، شرح شواهد الشافية 3/45الشافية  الرضي على

 . 3/83، شرح ابن يعيش على المفصل 1/155
 . 3/154الكتاب  (5)

 . 4/2090انظر االرتشاف  (6)



 
حرف اجلر مع )أنَّ ( و)أْن(  حذفرأي سيبويه يف اإلعراب عند  –املبحث الثاين  –الفصل الثالث  –الباب األول      

 

 

236 

أن و  أما نقل جماعة منهم ابن مالك أن الخليل يرى أن الموضع جر،و  »قال ابن هشام:و 
 . (1) «ويه يرى أنه نصب فسهو  سيب

كان الكسائي و  »:قو اه حيث قالو  نقل القول بالجر عن الكسائي، نقله عنه السيرافي اكذ
ألن حروف الجر تحذف من  ؛األقوى عندي أن موضعه جرو  يقول أنها في موضع جر ..

(و )أْن( قد طال فحسن واحد و  ما بعدهما بمنزلة اسمو  األنهم ؛مشددةو  مخففة )أن 
 . (2)«الحذف

 :(3)استدل بما ذكره سيبويه من قول الشاعرو 
     َومككككا ُتْرُ  َلْي ككككن َأْن َتاككككوَن َحبيَ كككك س 

 

  ْجلكككككككيَّ َو  َدْيكككككككن  بِّهكككككككا َأنكككككككا طالُِّ كككككككه 
 

 

، على أنه توهم الالم مذكورة في )دين(الشاهد فيه أنه جر  »:حيث قال فيه دين(،)بجر  
فلما كان المعنى معنى الالم عطف على  ،ألن تكون حبيبة :معناهو  )أن تكون حبيبة( :قوله

 (4)«.كأن الالم مذكورة  ،الكالم األول

توضح هذه المسألة دون استقصاء لجميع ما ورد منها في ولهذا سأكتفي بإيراد أمثلة  
 القرآن.

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچقال تعالى:

 .(5)چڀ

 أي: بأنَّ لهم جنات.

 (6)چ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچوقال تعالى: 

 بأن تذبحوا بقرة. :أي

                                 
 . 5/698المغني  (1)

 . 3/346شرح الكتاب للسيرافي  (2)

  235 ( سبق تخريجه صـ3)

 . 2/87شرح أبيات الكتاب للسيرافي  (4)

 .25سورة البقرة اآلية  (5)

 .67سورة البقرة اآلية:  (6)
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 (1)چ ې ې ې ۉچوقال تعالى
 بأن يؤمنوا لكم. :أي

 (2)چڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچوقال تعالى: 

 أي: بأنه ال إله إال هو.

 (3)چ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچوقال تعالى: 
 أي: بأن تفشال .

 ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچوقال تعالى:

 أي: بأال نؤمن، أو على تضمين الفعل )عهد( معنى ألزم. (4)چڇ

 (5)چ ائ ى ىچوقال تعالى

. ، أو عن أن تنكحوهنَّ  أي: في أن تنكحوهنَّ

 (6)چڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ڃ ڃچوقال تعالى: 

 أي: من أن يكون له ولد.

 (7)چڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کچقال تعالى: و 

 هلل. اهلل، أو عن أن يكون عبد   اأي: من أن يكون عبد  

 (8)چڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچوقال تعالى: 
                                 

 .75قرة اآلية: سورة الب (1)

 .18سورة آل عمران: اآلية  (2)
 .122سورة آل عمران: اآلية  (3)

 .183ورة آل عمران اآلية: س (4)

 .127سورة النساء اآلية:  (5)

 .171سورة النساء اآلية:  (6)

 .172سورة النساء: اآلية  (7)

 .2سورة يونس اآلية:  (8)
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 (1)أي: بأنَّ لهم قدم صدق.
 :او بالنظر فيما سبق نجد أمور  

في  ابالجر إلى الخليل متبع  و  أن الهمذاني قد تبع نسب القول بالنصب إلى سيبويه :أولها
 ر ذلك . ما سبق يؤكد غيو  من جمهور النحاة اذلك كثير  

(و )أْن( وزاد ابن هشام: )كي( مع :ثانيها ال و  »:قبلها فقال في حذف حرف الجر )أن 
(أَ )و إال مع )أنْ  ايحذف الجار قياس   في  مع تجويزهم أهمل النحويون هنا ذكر )كي(و  ،ن 

 (2)«.لكي تكرمني  :المعنىو  الالم مقدرة،و  مصدرية )كي(جئت كي تكرمني، أن تكون  :نحو

 ٹ ٿ  ٿچ، نحو: (كي)و (نَّ أَ )و (نْ أَ )وقياسي، وذلك في » :و قال في موضع آخر

 ڱ ڳ ڳچ، ونحو: (4)چڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ، ونحو: (3)چڤ ٹ ٹ ٹ

مصدرية، وأهمل  ولكيال، وذلك إذا قدرت )كي(ن جاءكم، بأنه، ومن أ :، أي(5)چڱ
 (6)(«.كيالنحويون هنا ذكر )

من دخول الالم على )كي( كدخولها و  (نْ أَ د له ما ذكره النحاة من النصب بـ)كي( كـ)ويشه
 .على رأسهم سيبويهو  على )أْن(

فإنها عنده بمنزلة  (كيمه)وأما من أدخل عليها الالم ولم يكن من كالمه » :قال سيبويه 
 (7)«.كيمه جعلها بمنزلة الالم:ومن قال (نْ أَ )وتدخل عليها الالم كما تدخل على  (،نْ أَ )

فهذه الالم إذا كانت في معنى (1)چڄ ڄ ڄ ڄچ:قوله : »قال األخفشكما 
على  اهو أيض   )َأْن(، وكذلك المنتصب بـ)كْي(ا على ضميركان ما بعدها نصب   )َكْي(

                                 
، واألشموني: 2/404، والتصريح: 2/149، وشرح التسهيل: 1/299انظر شرح الجمل البن عصفور:  (1)

 .1/128، المقاصد الشافية: 4/136. شرح الرضي: 2/161أوضح المسالك:  2/89.3
 .  696، 5/695لبيب مغني ال (2)
 .18سورة آل عمران: اآلية  (3)
 . 63سورة األعراف اآلية  (4)

 . 7سورة الحشر اآلية  (5)

 .2/151،152شرح ابن عقيل  ،1/468التصريح:  شرح وانظر، 162، 2/161أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك (6)
 . 3/6الكتاب  (7)
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(، فـ)َيشَتُروا()َأْن( كأنه يقول: )لالضمير مضمرة وهي  إال بـ)أْن(، فـ)َأْن( اال يكون اسم   شتراء 
)َأْن ( مضمرة وقد جرتها  چ ڱ ڱ  ڳ      ڳ چوكذلك  ،الناصبة وهي في موضع جر بالالم

ما( التي في االستفهام وأضاَف )َكْي(إليها، وقد تكون ؛ ألنه )اسم فـ)َمْه( )كْي( وقالوا: )َكْيَمْه(
فأوقع عليها الالم. ولو لم  (2)چى ېچ:وذلك قوله)َكْي( بمنزلة )َأْن( هي الناصبة، 

 (3)«.تقع عليها الالما لم وما بعدها اسم   تكن )َكْي(

                                                                                               
 . 79سورة البقرة آية ( 1)

 . 23سورة الحديد آية ( 2)

، 6/695، مغني اللبيب 4/48. و انظر شرح الرضي على الكافية 127، 1/126معاني القرآن لألخفش  (3)
  . 2/361، 1/468، و شرح التصريح على التوضيح 696
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 المبحث الثالث 
 

رأي سيبويه في 
الخالف في حكم زيادة 

 ) ِمْن ( في الواجب
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 في حكم زيادة ) ِمْن ( في الواجبرأي سيبويه 
مسند إلى  (جاء): فإن قلت(1)چ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ: قولهو  »: قال الهمذاني

جاءك نبأ من نبأ : أما على رأي صاحب الكتاب فإلى مضمر فيه تقديره: ماذا؟ قلت
نما أضمر للعلم بهو  ،المرسلين أما على و  ،المضمر المجيء: قيلو  ،لداللته المذكور عليهو  ،ا 

( في الواجب ن  )م   ألنه يجيز زيادة؛ چ ىئ ېئ ېئ چ :رأي أبي الحسن فإلى قوله
صاحب الكتاب ال يجيز زيادتها في و  ،(2)چں ں ڱ ڱچ: بقوله تعالى امستشهد  
 .(3)«...بعض أنبائهم ،لقد جاءك من نبأ المرسلينو  :قيل التقديرو  ،الواجب

 ڇ ڇ ڇڇ چ  چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ: قال في قول هللا تعالىو 

الخبر و  رفع على االبتداء،الچڄ ڄ چو محل»: (4)چ ژ ڈ ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ
( ن  ألن )م   ،ال يجوز على اللفظو  ،على المحل چ ڄ چبدل من  چچچو ،لنا: أي ،محذوف

 .(5)«ال تزاد في الواجب عند صاحب الكتاب
( قد اختلف العلماء في زيادة و   : على ثالثة آراء)م ن 

نحوه من نهي أو و  تها إذا سبقت بنفيلجمهور البصريين الذين أجازوا زياد: الرأي األول
 كان المجرور نكرة .و  ،استفهام
لكنها توكيد و  ،اقد تدخل في موضع لو لم تدخل فيه كان الكالم مستقيم  و  »: قال سيبويه 

ما رأيت و  ،رجلما أتاني من : ذلك قولكو  ،ألنها حرف إضافة ؛إال أنها تجر،بمنزلة )ما( 
( لو أخرجت و  ،من أحد ( لكنه أكد بـ و  ا،كالم حسن  كان ال)م ن   ،ألن هذا موضع تبعيض)م ن 
 .(6)«الناسو  لم يأته بعض الرجال: فأراد أنه

                                 
 .34سورة األنعام اآلية ( 1)

 .4نوح اآلية  سورة( 2)

 .2/143الفريد ( 3)
 .38سورة األنعام اآلية ( 4)

 . 2/145الفريد ( 5)

 .4/225الكتاب ( 6)
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 ،ما جاءني من أحد: أما الزائدة التي دخولها في الكالم كسقوطها فقولكو  »: قال المبردو 
 وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ چ: - جلو  عز -كقول هللا و  ،ما كلمت من أحدو 

 : (2)مثل ذلك قول الشاعرو  ،لكنها توكيدو  (خير  )، إنما هو (1)چۇئ
    جزيُتككِ  فككلو الككود لمككا اسككتثبته  

 و مككا  ن جككزاِ  الفككلو مككن أحككد   ب ككي 
 

 . (3)«إال أنك دللت فيه على أنه للنكرات دون المعارف  ،فهذا موضع زيادتها
أن و  أن دخولها كخروجها ال يعني أنها ال قيمة لها في الجملة،و  لعل القول بزيادتهاو 

لكنها و  ،لكن قد يعني أن المعنى األصلي يستقيم بدونهاو  ،اوجودها فيها لم يضف شيئ  
 .سيبويهالذي ذكره  (التوكيدهذا هو المقصود بـ )و  ،ال ُيحّصل بدونها اف معنى  زائد  تضي
لذا علل و  ،هذا المعنى بها يكون مع النكرات ال مع المعارف على رأي البصريينو  

ال و  ،ما جاءني من رجل: أال ترى أنك تقول»: المبرد الشتراط كون مجرورها نكرة بقوله
ألنه  ؛ال يقع المعروف هذا الموقعو  ،في موضع الجميع ألن رجال   ،ما جاءني من زيد: تقول

 .(4) «بعينه شيء قد عرفته 
ذاك و  ،فلست أرى هذا كما قالوا ،إنها تكون زائدة: أما قولهمو  »: قال في موضع آخرو 

فذلك  ،ليست بزائدةو  ،فإنما حدثت لذلك المعنى ،وقعت وقع معها معنى إذا أن كل كلمة
ما رأيت : نىأن المعو  ،فذكروا أنها زائدة ،ما رأيت من رجلو  ،ما جاءني من أحد: قولهم
ذلك ألنها إذا لم تدخل جاز أن يقع النفي بواحد و  ،ليس كما قالواو  ،ما جاءني أحدو  ،رجال  

ذا و  ،إنما نفيت مجيء واحد ،ما جاءني عبد هللاو  ،رجل ما جاءني : تقول ،دون سائر جنسه ا 
ما جاءني من عبد : أال ترى أنك لو قلت ،نفيت الجنس كلهفقد  ،ما جاءني من رجل: قلت
  .(5) «فإنما موضعه موضع واحد ،معرفة (عبد هللا)ألن  ؛لم يجز ،هللا

                                 
 .105سورة البقرة اآلية ( 1)

هو من شواهد مجاز  1/35و شرح ديوان الهذليين  ، 183في ديوانه  ،و هو ألبي ذؤيب البيت من الطويل( 2)
ي غريب المفردات ف ،2/506زاد المسير  ،4/444شرح الرضي على الكافية ، 232 ،2/31 ،1/49،336القرآن 
  .1/130اإلقحام في التراكيب اللغوية  ،1/22أمالي المرزوقي  ،1/508القرآن 

 . 4/137المقتضب ( 3)
 .4/138المقتضب ( 4)

 .1/183المقتضب ( 5)
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( فإذا كانت  قد جعلت النفي يستغرق الجنس كله،  ،ما جاءني من رجل: في نحو)م ن 
فعليه دخولها ليس  ،رجلما جاءني : ال يتحقق هذا فيو  فينفي مجيء جنس الرجال كله،

 . يزيد معهاو  يتأكد لكنهو  ،نحوهما يستقيم بدونهاو  ن نفي أو نهيم لكن المعنىو  ،كخروجها
من النحاة جعل زيادتها في هذا الموضع للتوكيد، فقال ابن  ايدل على ذلك أن كثير  و 

فارقة بين معنيين في و  ،(1)چڤ ڤ ڤ ڤچ: جاءت للتوكيد زائدة في نحوو  »: الشجري 
ما جاءني رجل بل : ا هنا لمجرد الزيادة بداللة قولكفليست ه ،جلما جاءني من ر : نحو

(  فإذا دخلت ،رجالن  . (2) «دلت على العموم )م ن 
(و تزاد »: قال ابن مالكو  ( فـ للعموم ، كقولك : ما جاءني من رجل ، )م ن   ؛زائدة)م ن 
محتمل له غير  ال ،لكن ما فيها من رجل ،ما فيها رجل: صح بدونها إذا قلتكالم يألن ال
حتمل لنفي م ،ما فيها رجلو  ،ما فيها من رجل بل اثنان: لذلك يخطأ من قالو  ،العموم

ما فيها رجل بل : لذلك يجوزو  ،ولنفي الواحد دون ما فوقه ،الجنس على سبيل العموم
 .(3)«اثنان
ال يختل و  ،يتحصل معها ،هو التوكيدو  الذا فالقول بزيادتها هنا مع إفادتها معنى  زائد  و 

 : من المواضع التي قيل فيها بزيادتها للتوكيدو  ،المعنى بدونها
 گ گچ،وقوله تعالى (4)چ ڀ ڀ ڀ پ چ: قوله تعالى: نحو: بلد النفي -1

 .(6)چ ی ی ی ی ىئ ىئ چو (5)چڳ  ڳ ڳ ڳ
 .(7)چ  ڇ ڇ چ چ چ چ چ: كقوله تعالى بلد النهي -2
 (2)چچ چ ڃ ڃ چ،(1)چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ: كقوله تعالى: بلد االستفهام  -3
 .(3)چی ی ی ی ىئچو

                                 
 .102 سورة البقرة اآلية( 1)

 .عموم النفي :و يقصد بالعموم ، 379، 2/378أمالي ابن الشجري ( 2)

 .3/137شرح التسهيل ( 3)

 . 2 سورة األنبياء اآلية( 4)

 .73المائدة اآلية  رةسو ( 5)

 .59سورة األنعام اآلية ( 6)

 .52سورة األحزاب اآلية ( 7)
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 إال بالشروط المذكورة . )من(من وافقه ال تزاد و  فعلى مذهب سيبويه

(استدل ابن أبى الربيع على زيادة  قدو   ڦ ڦ ڦ ڦ چفي النفي بقراءة الجماعة  )م ن 

، قرئ چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ: تعالى هللا قال »: (، ومن ثم قالڄبرفع ) (4)چڄ
ألن األصل ما لكم إله  ؛(5)بالرفع والخفض، الخفض للكسائي، والرفع للجماعة على الموضع

 .(6)«غيره، فدخلت )من( لتوكيد النفي
 . (7)على زيادة ) من ( بعد النفي الرفع قراءةب ابن أبي الربيع كما استدل

ابن و  (9)ابن الشجري و  (8)من وافقهما كالفارسي و  ،الكسائيو  لألخفش: الرأي الثاني
في و  ،هو القول بجواز مجيئها في غير الواجب كقول الفريق األول، و همغير و  (10)مالك

أما زيادتها في  ،هذا ما خالفا فيه جمهور النحاةو  ،بال اشتراط كون مجرورها نكرةو  الواجب
أما زيادتها في الواجب فقد ذكره األخفش في غير و  ،غير الواجب فقد سبقت الشواهد عليه

 ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ چ: و أما قوله»: فقالموضع من كتابه معاني القرآن، 

ن شئت جعلته على قولك ..(11)چھ : و ا،ما رأيت أحد  : تريد ،ما رأيت من أحد: وا 
 ،فهاماالستو  إنما يكون هذا في النفي: فإن قلت ،هل جاءك رجل  : تريد ،هل جاءك من رجل  

 فهذا ليس باستفهام (12)چڄڄ ڄ ڦ ڦ چ: قال ،فقد جاء في غير ذلك

                                                                                               
 .98سورة مريم اآلية ( 1)
 .3اآلية  الملكسورة ( 2)
 .8سورة الحاقة اآلية ( 3)
 .59األعراف اآلية  سورة( 4)
 .1/467، والكشف عن وجوه القراءات 286 انظر: الحجة القراءات( 5)
 . 842،  2/841البسيط ( 6)
 . 2/982البسيط ( 7)
 .172المسائل البغداديات ( 8)
 .2/28أمالي ابن الشجري ( 9)
 . شرح الكافية الشافية ، 138 ،3/137شرح التسهيل ،44التسهيل( 10)
 .61البقرة اآلية سورة( 11)
 .271 ورة البقرة اآليةس( 12)
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كان من حديث فخلِ    د ،تقول العربو  ،هو أفضلها: تريد ،زيد من أفضل ها: تقولو  ،ال نفيو 
 .(2)«قد كان حديث  : يريدون  ،(1)عني حتى أذهب

( (3)چھ    ھ  ہ  ہ چ: قال»: موضع آخرقال في و   كما أدخله في أدخل)م ن 
  چڄ ڄ ڦ ڦچ: قولهو  ،قد كان من مطرو  ،كان من حديث: قوله
 .(5)«(4)چ حت جت يب ىب مب خب حب جب چو

(و » : حكي هذا الرأي عن الكسائي فقال الفارسيو  في بعض هذه  قد جعلنا )م ن 
 (6)« .الكسائي و  ذلك مذهب أبي الحسن األخفشو  ،التأويالت زائدة في اإليجاب

ذا لزمت رواية ثقة و  »: فقال الفارسي ،ابن مالك لورود السماع بهو  قد وافقهما الفارسيو  ا 
 (7)« .لم يجب دفعه و  ،استعمالهو  ال يدفعه قياس لزم قبوله

: ، فمن النثر قوله تعالىانثر  و  ابقوله أقول لثبوت السماع بذلك نظم  و »: قال ابن مالك و  
قوله و  ،(9)چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ چقوله تعالى و  ،(8)چىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ

 ن  ): -رضي هللا عنها -....و قول عائشة چڄ ڄ ڦ ڦ چ: تعالى
فإذا بقي من  راءته  ،هو جالسو  فيقرأ اس م يص ي جالس  و  رسول هللا ص ى هللا ع يه

على  نحو ا(بنصب )ه بضبطه من يعتمد عليه ضبطو  أخرجه البخاري،،(10)(من كذا انحو  
(زيادة   .(11)«من كذا افما بقي قراءته نحو  : األصلو  ) نحو ا( اناصب   فاعال   (قراءته)جعلو  )م ن 

                                 
  .،22/ 3، أوضح المسالك 1723/ 4( القول في : االرتشاف 1)

  .1/105معاني القرآن ( 2)

 . 4اآلية  المائدةسورة ( 3)

 . 43سورة النور اآلية ( 4)

،أمالي ابن 225كتاب الشعر  ،199،اإليضاح 242،وانظر المسائل البغداديات  1/276معاني القرآن ( 5)
  .1/640،التصريح 4/1723،ارتشاف الضرب 318، الجنى الداني3/138، شرح التسهيل44،التسهيل1/300الشجري 

 . 1/640التصريح 318، الجنى الداني4/1723، و انظر رأي الكسائي في االرتشاف242المسائل البغداديات( 6)
 .43اديات المسائل البغد( 7)

 . 34سورة األنعام اآلية ( 8)

 31سورة الكهف اآلية ( 9)

و ا م ن  َثاَلث يَن آَية   »بلفظ  2/48أخرجه البخاري في صحيحه ( 10) يَن آَية   -َنح  َبع   .13/383، صحيح مسلم  «...َأو  َأر 

 .1/186شواهد التوضيح و التصحيح  :و انظر ،3/138شرح التسهيل ( 11)
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 : (1) أورد شواهد من الشعر كقول عمر بن أبي ربيعةو 
 فمكككككككا  كككككككاَل مكككككككن كاِ ككككككك   ال َيُفكككككككر    و َيْنِمكككككككي لهككككككككا حب هككككككككا ِعْنككككككككَدنا

 

 :(2)رقول آخو  ،فما قال كاشح: أي
ككا بَ ْتكككُا  مكككاَم الَلكككْدِل   كككُا لهكككم     َتْهجيكككري و   كككد ككككاَن مكككن يكككوِل  دالجكككي    َلم 

 

 (3) تهجيري .و  قد كان طول إدالجي: أي

 نَّ ِمْن َأَ دِ  ) : كما نقل عن الكسائي القول بزيادتها في الواجب في قول النبي 
ُرونَ  يوم القيامة  اإن أشد الناس عذاب  : أي ،(4)(النَّاِس َعَذاب ا َيْوَم الِقَياَمِة الُمَصوِ 

 .(5)المصورون 
على رأي األخفش في قراءة  القول بزيادتها في اإليجاب حمال   كما ذهب ابن جني إلى

وأقرب ما فيه  »: فقال (6)چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ: اآلية
ذ أخذ هللا ميثاق النبيين َلم ن  ما آتيناكم، وهو يريد القراءة العامة: أن يكون أراد َلَما ﴿: وا 

ثالث على مذهب أبي الحسن في الواجب؛ فصارت "َلم مَّا"، فلما التقت  (م ن)، فزاد ﴾آتيناكم
ا كما ترى، ولو ُفكت لصارت  )َلمَّا(ميمات فثقلن حذفت األولى منهن، فبقي  ، (َلن ما)مشدد 

. هذا أوجه ما فيها إن )َلمَّا(غير أن النون ُأدغمت في الميم كما يجب في ذلك فصارت 
 (7)« .صحت الرواية بها

 .(8)قد كان من مطر: كما قال بزيادتها في نحو

                                 
، 318الجنى الداني  ،3/138شرح التسهيل  ،175يعة في ديوانه و هو لعمر بن أبي رب ،البيت من المتقارب( 1)

 .1/152منتهى الطلب من أشعار العرب  ،2/738مغني ال،1/428شرح شواهد المغني 

 . 3/138شرح التسهيل  ،1/87و هو لجرير في ديوانه  ،البيت من البسيط( 2)

 . 3/138شرح التسهيل (  انظر 3)

 .113 والنسائي في باب الزينة،96ومسلم في باب اللباس 91، 89أخرجه البخاري في باب اللباس ( 4)
 .3/138شرح التسهيل  انظر:( 5)

لعبد  1/138ها ابن مالك في شرح التسهيل و نسب ،قراءة سعيد بن جبير و الحسن ،81سورة آل عمران اآلية ( 6)
 .الرحمن بن هرمز األعرج

 .1/164المحتسب ( 7)

 . 3/106نظر الخصائص ا( 8)
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(بالنظر إلى ما ورد من زيادةو  : غيره من النحاة نجد أنهو  في اإليجاب عن األخفش )م ن 
 .تلك الشواهد معللين بأمور وجيهة معاني ألكثرو  قد أورد كثير من النحاة تخريجات

في  ()م ن  ال تجوز » : فقال االعكبري القول بزيادتها في غير اإليجاب أيض   بل لقد ردَّ 
(دليلنا أن و  ،أجازها األخفشو  ،الواجب لحروف أنها وضعت األصل في او  ،حرف )م ن 

كالهمزة فإنها تدل  ،من التصريح باالسم أو الفعل الداّل على ذلك المعنى للمعاني اختصار ا
أي  ،أخذت من المالو  (أستفهم)أزيد عندك؟ أغنت الهمزة عن : فإذا قلت ،على استفهام

نما و  ،ألن ذلك عكس الغرض ؛اال ينبغي أن يجيء زائد   ه االختصارما قصد بو  ،بعضه ا 
: أال ترى أنك لو قلت ،وال يصح ذلك المعنى هنا ،نحوهو  في مواضع لمعنى من تأكيد جاز

(بـ الم تكن مفيد   ،ضربت من رجل  .(1)«ما ضربت من رجل : ، بخالف قولكشيئ ا )م ن 
 ،على التبعيض (3)، قد حملها كثير(2)چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ  ڭ چ: ففي قوله تعالى

 .–هللا أعلم و –هو األولى و 
ا حيث علل أبو حيان وعدّ   ه أن يكون أنه يلزم من» ، فقال: القول بزيادتها في اآلية بعيد 

 ،لنا اال يمكن أن يكون رزق   اكم من شجرة أثمرت شيئ  و  ،لنا اجميع الثمرات التي أخرجها رزق  
ن كانت للتبعيض كان بعض الثمار رزق  و   .(4)«وهو الواقع ،لنا ابعضها ال يكون رزق  و  ،ا لناا 

 ؛(6)قد جعلها الزمخشري للتبعيض ،(5)چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ چ: في قوله تعالىو 
 ڇ چ چ چ چ ڃ چ:  -تعالى  –قوله  لمجيئها في آيات خطاب الكافرين في

 . (7)چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ
في خطاب المؤمنين  (8)چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ-تعالى–قوله  فيو 

(دون  چ ں ں ڱ ڱچ  (1) .الكافرينو  للتفرقة بين خطاب المؤمنين )م ن 

                                 
 .1/355اللباب في علل البناء و اإلعراب ( 1)

 .22( سورة البقرة اآلية 2)

 . 467/ 2/ الهمع 1/3120، تفسير اللباب   215/ 1انظر الكشاف( 3)

 . 1/239البحر المحيط ( 4)

 . 10ية سورة إبراهيم اآل( 5)

 . 267/ 3(الكشاف 6)

 . 31سورة األحقاف اآلية ( 7)

 . 4 ،3سورة نوح اآليتان ( 8)
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(جيء بـ :وقيل »: قال البيضاوي   في خطاب الكفرة دون المؤمنين في جميع القرآن  )م ن 
تفرقة بين الخطابين، ولعل المعنى فيه أن المغفرة حيث جاءت في خطاب الكفار مرتبة على 

يمان وحي ث جاءت في خطاب المؤمنين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن المعاصي ونحو اإل 
  .(2) « فتتناول الخروج عن المظالم، ذلك

قد ورد عن النحاة تخريجات  ،(3)چڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ: في قوله تعالىو 
 .(6)جعلها الزمخشري للتبعيضو  ،(5) بيان الجنسو  ،(4) لمعناها في اآلية كالتبعيض

عن كما ورد  ،أن نظرة الفجاءة ال حرج فيها اه القرطبي بما ورد من أحاديث فيقوّ و  
 .(7)(عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري َسَأْلُا َرُسْوَل هللاِ ): جرير بن عبد هللا

ألن النظرة األولى  ؛للتبعيض )من(إن : وهذا يقوي قول من يقول»  :حيث قال القرطبي 
فال تكون  ،إذ وقوعها ال يتأتى أن يكون مقصودا ،ال تملك فال تدخل تحت خطاب تكليف

 .(8) «فوجب التبعيض لذلك ؛مكتسبة فال يكون مكلفا بها
 

                                                                                               
 .  512/ 5الكشاف  (1)

 . 3/192أنوار التنزيل و أسرار التأويل ( 2)
 .30سورة النور اآلية ( 3)

 .   182/ 4الثعالبي في الجواهر الحسان ، و 411/ 6حيان في البحر المحيط  ( أبو4)
 .  609/ 2( العكبري في التبيان 5)
 .  288/ 4انظر الكشاف  (6)
  .5/101و الترمذي في سننه  ،3/1699و مسلم في صحيحه  ،31/489أخرجه أحمد في مسنده ( 7)
  .12/223الجامع ألحكام القرآن ( 8)
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 املبحث الرابع

 حقيقة سيبويه في رأي 
 )ما( المصدرية
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 المصدرية )ما(حقيقة  سيبويه في  رأي 
بلغني ما : نحو، أن تكون )ما( مع الفعل بتأويل المصدر: الثاني»: قال الهمذاني

أو ، بتكذيبهم: أي (1)چک  ک ڑچ :في نحو قوله تعالى، صنيعك: أي، صنعت
وأبو الحسن ، فصاحب الكتاب يجعلها حرًفا، قد اختلفوا فيها....و (2)على القراءتين، بكذبهم

 . (3) «يجعلها اسًما
 : وبحث مسألتنا يتناول بعض األمور

 : المصدرية )ما(ما تدخل عليه : األول منها
 على فال تدخل إال، يرى سيبويه أن ما تدخل عليه )ما( المصدرية هو الجملة الفعلية

إال أن من الحروف ما ال يدخل إال على األفعال التي في موضع » : حيث قال، فعل
وتكون األفعال أولى من األسماء حتى ال يكون بعدها مذكوٌر يليها إال ، األسماء المبتدأة

، صلةٌ  (تفرغ)و، بمنزلة الفراغ (تفرغ)وفـ)ما( ، بعد ما تفرغ ائتني: ... ومن ذلك أيًضا.األفعال
 ( في موضع مبتدأ؛تفرغـ)ف، (تفرغ):(الذي)إذا قلت بعد  (الذي)وهي بمنزلتها في ، مبتدأةوهي 
 (4).«واألسماء بعده مبتدأةٌ ، ( ال يعمل في شيءالذي)ألّن 
، ما زاد إال ما نقص وما نفع إال ما ضر: حدثنا أبو الخطاب» : قال في موضع آخرو 

م ل  ما أحسَن ما كَ : كما أنك إذا قلت، (5)نحو النقصان والضرر ،الفعل بمنزلة اسممع ـ)ما( ف
كما ال ، لم يجز الفعل بعُد إال في ذا الموضع )ما(ولوال ، فهو ما أحسَن كالَم زيدا، ازيدً 

 (6)«.هذا معناه، ولكنه نقص: وقال، رولكنه ض: قال كأنه، )ما(يجوز بعد ما أحسَن بغير 
ذلك نحو و  ،وال توصل باألمر، المصدرية على الفعل الماضي والمضارع )ما(تدخل 

 إلحسانك.: أي، أزورك ِلَما ُتحِسُن إلي  و  ،صنيعك: أي، يعجبني ما صنعت: قولك
                                 

 .10اآلية ( سورة البقرة 1)

بون: عمروو  خلف،و  الكسائيو  ( حمزةَيْكذبون ( قرأ )2) ابن عامر انظر معاني القرآن لألخفش و  ابن كثيرو  نافعو  قرأ " ُيَكذِّ
، 1/284، جامع البيان 1/172، الجامع ألحكام القرآن229، 1/227، كشف المشكل1/47، المحتسب1/42
 .1/170تحاف اإل

 .1/201( الفريد 3)

 .3/156انظر و  ،11، 3/10( الكتاب 4)

 .( أي أنها مصدرية تؤول مع الفعل بعدها بمصدر 5)

 .2/326( الكتاب 6)
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كل  : كأنه قال، لــ)ما(ان صلة فاإلتي، كل ما تأتيني آتيك »: منه ما مثل به سيبويه بقولهو 
 .فدخلت على الفعل المضارع، (1)«إتيانك آتيك

 .كمعنت: أي (2)چ ڑ ژ ژچ: قوله منه و 
 .(3)چ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچ: قوله تعالىو 
 (4)چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ: له جل شأنهقو و 

 .فوصال: َأي
 (5)چڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے ھھچ:قوله تعالىونحو  

 . عنُتكم: أي
م السيرافي هنم جوز قومو ، ةإال فعلي عند سيبويه ال تكون  وصلة )ما( المصدرية

 .ا بجملة اسميةلهصو (7)ن خروف واب(6)واألعلم
يليها )ما( و، ال يليها إال الفعل )أْن( أّن )أْن(و )ما(مما يفّرق بين و  »: فقال السيرافي

 ،يعجبني صنيعك: أي، يعجبني ما تصنع: فالفعل قولك، الفعل في معناها مصدًراو  االسم
 (8).«صنيعك: أي، يعجبني ما أنت صانع: االسمو 

 (9): لهو جعلوا منه قو 
                                 

 .3/102( الكتاب 1)

 .118( سورة آل عمران اآلية 2)

 . 25 ( سورة الت ْوَبة اآلية3)

 . 116( سورة الن ْحل اآلية 4)

 . 128( سورة التوبة اآلية 5)

 . 2/993االرتشاف  1/181، شرح ابن عصفور على الجمل 1/100ألعلم ( انظر النكت ل6)

 . 1/81، الهمع 2/993( انظر رأيه في االرتشاف 7)

 . 1/993، االرتشاف 1/32( شرح السيرافي على الكتاب 8)
 ، األصول في النحو2/139، 1/116له في الكتابو ،461( البيت من الكامل، ديوان المرار 9)

، شرح ابن عصفور على الجمل 89، األزهية 2/561، أمالي ابن الشجري 45، 41المنطق ، إصالح 1/234 
بال و  ،234، 11/232، الخزانة2/722، شرح شواهد المغني 3/111، الدرر اللوامع 3/126، شرح التسهيل 2/90

شعار هذيل ، التمام في تفسير أ97، األضداد 1/121، التعليقة 1/145، نتائج الفكر 2/54نسبة في المقتضب 
، شرح ابن عصفور 129، المقرب 1/273، شرح الرضي على الشافية 4/441، شرح الرضي على الكافية 1/51

، مغني اللبيب 314، الرصف 2/1026، شرح الكافية الشافية 1/227، شرح التسهيل 3/4، 1/71على الجمل 
 .246 /11، 273، 10/248، الخزانة 1/210، الهمع 1/311
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ةةةةةةةةةةةةةةةةةدِّ َ ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةَدما أَعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أ     الُوَلي ِّ
 

  ِّ أفنةةةةةةةاُن رأسةةةةةةةَل كالِ َ ةةةةةةةا  الُمْخلِّةةةةةةة 
 

 (1): و قوله
 أحالُمكةةةةةةةةة  لسةةةةةةةةةقا  ال هةةةةةةةةةل  ةةةةةةةةةافية  

 

  كمةةةةةةا دمةةةةةةاُنُك  ت ةةةةةة   مةةةةةةن الَ َلةةةةةة 
 

ند سيبويه إال فعلية ، و صلة " ما " المصدرية ال تكون ع » : أجازه الرضي حيث قالف
ن كان ذلك قلياًل ، وهو الحقو جّوز غيره أن تكون اسمية  أيضًا،  : كما في نهج البالغة، وا 

 .(3) «(2) (ما الدنيا باقية، بقوا في الدنيا)
 (4).كما أجازه ابن مالك

بل هي ، مصدرية .. (..أََعالقًة ُأم  الُوَليِّدِ ) : في البيت بينما رده جمهور النحاة فلم يعّدوها
 (5) .عن العمل ومهيّئة لها للدخول على الجمل كاّفة لـ)بعد(

 (أرى )كما أن ، ال تعمل فيما بعدها (إنما): وقال الخليل »: قد سبقهم إليه سيبويه فقالو 
من الفعل ما  (إن  )كما كان نظير ، فجعلوا هذا نظيرها من الفعل، عملا لم تإذا كانت لغوً 

 : سير الفقعوهو المرا، قول الشاعر (إنما) ونظير، يعمل
ةةةةةةةةةةةةةةةةةدِّ َ ْ ةةةةةةةةةةةةةةةةةَدما  أَعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةة  أ   الُوَلي ِّ

 

  ِّ أفنةةةةةةةاُن رأسةةةةةةةَل كالِ َ ةةةةةةةا  الُمْخلِّةةةةةةة 
 

  .(6)«ما بعده وابتدأ، بمنزلة حرٍف واحد (ما)مع  (بعد)جعل 
 : المصدرية)ما(عليه نوع ال  ل الذي تدخل : الِاني

 .أمرالمصدرية تدخل على فعل متصرف غير )ما( مما استشهد به النحاة يظهر أن 
                                 

بال و  ،1/54، الدرر 19/398، شرح نهج البالغة 1/306( البيت من البسيط، نسب للكميت شرح الكافية الشافية 1)
، ارتشاف 13/323، 1/355لباب في علوم الكتاب ، ال1/142، الدر المصون 1/227نسبة في شرح التسهيل 

 .1/173، المساعد 1/116، الهمع 51، تذكرة النحاة 2/995الضرب 
 . 38/ 4شرح نهج البالغة (2)

 .4/441( شرح الرضي على الكافية 3)

 .1/227 ( انظر شرح التسهيل4)

، و ابن يعيش في شرح 258/ 2، 234/ 1، و ابن السراج في األصول 54/ 2( ذهب إليه المبرد في المقتضب 5)
 .  70/ 1، و ابن عصفور في شرح الجمل 68/ 5لمفصل ا

 .139، 2/138( الكتاب 6)
، المسائل البغداديات 202مسائل الحلبيات ، ال1/234،.األصول في النحو 269، الكامل 2/53وانظر المقتضب 

، 1/468.المقتصد في شرح اإليضاح 1/181، شرح ابن عصفور على الجمل ابن عصفور 142، المقرب 292
 .88األزهية 
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 .(1)چڭ ڭ ےۓۓچ:وأكثر ما يكون ماضًيا كقوله تعالى 
 بتكذيبهم: َأي، (2)چ ک  ک ڑچ: نحو قوله تعالى، أو مضارًعا 

وصلتها ، هنا مصدريةٌ  )ما(و» : چ ک  ک ڑچقوله تعالىعن قال العكبري 
ُبوَن( و، وال تستعمل منها مصدرٌ ، ألنها الناقصة ؛صلتها (كان)وليست ، (ونَ بُ ذِّ كَ يُ ) في )ُيَكذِّ

 (3)«.كان()موضع نصٍب خبر 
مل تيح ،هما غير خاص بل مبالبد َأن يكون فعاًل )ما( الفعل بعد  بينما رأى السهيلي أن

» : س حيث قالتجلا وال م، ما جلستأعجبني : وال تقول، ما صنعتيعجبني : التنويع نحو
لم يصح وقوعها إال على جنس ، لما كانت اسًما مبهًما )ما(واألصل في هذا الفصل أن 

: كقولك، المصدر مختلف األنواع جاز أن تقع عليه ويعبر بها عنه فإن كان، تختلف أنواعه
 وما فعلت.، وما عملت، يعجبني ما صنعت
 وكذلك الصنع والفعل والعمل.، ألن الحكم مختلف أنواعه ؛ما حكمت: وكذلك تقول

لخروج )ما( عن ، ا من الكالمكان غثً ، وما انطلق زيد، يعجبني ما جلست: فإن قلت
أعجبني الجلوس : حينئذ ؛ ألنه يكون التقديرها على ما ال يتنوع من المعانيووقوع، اإلبهام

فال معنى ، رافًعا لإلبهام، فيكون آخر الكالم مفسًرا ألوله، والقعود الذي قعدت، الذي جلست
 .(4) «)ما(حينئذ لـ 

كالم العرب و  رآن الكريمالقإال أن ما ذهب إليه النحاة غير ذلك استشهاًدا بمواضعها في 
 .(5)چۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ: قوله و  ،بتكذيبهم: َأيچک  ک ڑچ: قال

: قوله و  ،(1)چ ى ى ې ېچ: قوله و  ،(6)چۇئ ۇئ وئ وئچ: قوله و 
 .(2)چ پ پ پ ٻچ

                                 
 .25( سورة الت ْوَبة اآلية 1)

 .10( سورة البقرة اآلية 2)

. شرح الرضي على 194، 193، اللمع 162، 161انظر األصول في النحو/و  ، 26/ 1التبيان في إعراب القرآن ( 3)
 . 318، 317، 1/316، الهمع 1/225.( شرح التسهيل البن مالك3/52الكافية 

 .144( نتائج الفكر 4)

 .181( سورة البقرة اآلية 5)

 .45( سورة العنكبوت اآلية 6)
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من : أي، وعجبت مما قعدت، قيامك: أي، تمسرني ما ق: قولت» : قال ابن جنيو  
 (3)«.بتكذيبهم: أيچک  ک ڑچ :حانهبل هللا سقا ،قعودك

 ۓ ۓ ےچ: كما في اآلية ،كما رده النحاة بدخولها على نحو ذلك

 (4): بقول الشاعرو چ ڭ ڭ
 يةةةةةةةاليالل    َ َهةةةةةةةا ذَ َيُسةةةةةةةَر المةةةةةةةرَ  َمةةةةةةة

 

  َ(5)ذهةةةةةةةةةةاُبهن  لةةةةةةةةةةه ذها ةةةةةةةةةةا انَ َكةةةةةةةةةةو 
 

 : من حيث الحرفية أو االسمية )ما(الخالف في : الِالث
 : يناختلف فيها النحاة على فريق

في نصوصه هذا ظاهر و  ،على رأس هؤالء سيبويهو  ،يقول بحرفيتها: األول  ريقال
كما قال في ، ال تحتاج لعائدو  المصدرية تؤول مع الفعل بمصدر )أْن(السابقة حيث جعلها كـ 

بعد قولك ذاك  ائتني: كأنك قلت، ما تقول ذاك القولائتني بعد : وتقول»: وضع آخرم
 (6).«فإنما تريد ذاك، بعد أن تقول: لتكما أنك إذا ق، القول
ـ ف ،ما زاد إال ما نقص وما نفع إال ما ضر: حدثنا أبو الخطاب» : قال في موضع آخرو 

، م زيداً ما أحسَن ما كلّ : كما أنك إذا قلت، نحو النقصان والضرر ،ل بمنزلة اسممع الفع (ما)
، كما ال يجوز في ذا الموضع (إال) ( لم يجز الفعل بعدما)ولوال  ،(7)فهو ما أحسَن كالَم زيدا

 . (8) «هذا معناه ،ولكنه نقص: وقال، ولكنه ضر: كأنه قال، (ما)بغير  بعد ما أحسن
                                                                                               

 41( سورة النور اآلية 1)

 3( سورة الكافرون اآلية 2)

 . 129( انظر اللمع 3)

، شرح 1/329المفصل في صنعة اإلعراب  8هو بال نسبة في شرح ابن يعيش على المفصلو  ( البيت من الوافر،4)
، البحر 1/245، شفاء العليل 10/248/اللباب في علوم الكتاب 6/141، الدر المصون 2/105 ،1/225التسهيل 
، 1/383اللمحة البدرية شرح ، 331، الجنى الداني 1/242، المقتصد 2/993، ارتشاف الضرب 5/121المحيط

، شرح قطر 1/268، شرح التصريح 3/37النظائر و  ، األشباه1/153، الدرر 1/317، الهمع 1/172دليل السالك 
 .143، 142الندى/

 .333، الجنى الداني 2/993( انظر االرتشاف 5)
 . 156 /3( الكتاب 6)

 الصواب: ما أحسن كالم زيٍد بجر " زيد" مضافًا إليه.و  ،2/326في الكتاب ( هكذا 7)
 ، وشرح الّرضي1/161، واألصول 3/200والمقتضب  ،1/196و انظر: معاني القرآن لألخفش . 2/326( الكتاب 8)

 .402، والمغني 332، والجنى الّداني 381، ورصف المباني 2/54
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 ،(نْ ا بمنزلة )أَ إذا كانت والفعل مصدرً  ه)ما( عند سيبويو» : افقه المبرد حيث قالوو 
، فش.. فأما اختالف األخ.ا كانت أو غير مصدرمصدرً  (الذي)واألخفش يراها بمنزلة 

أعجبني ما : إذا قلت: كان يقول هفإن سيبويا، وسيبويه في )ما( إذا كانت والفعل مصدرً 
ا؛ كما أعجبني ما ضربت زيدً : فعلى هذا يلزمه، قمت نْ أعجبني أَ : فهو بمنزلة قولك ،صنعتَ 
ما : أي، أعجبني ما صنعتَ : األخفش يقولو  ،وكان يقوله، ضربت زيدا نْ أعجبني أَ : تقول

 قدو ، أعجبني ما قمت؛ ألنه ال يتعدى: وال يجيز، أعجبني الذي صنعته: تقول صنعته؛ كما
 (1)«.هوالقياس والصواب قول سيبوي، مثله فأجاز، خلط

 (2).السيوطي من القول باسميتهاو  هذا يرد ما نسبه إليه الرضيو 
ابن السراج إلى القول و  على رأسهم األخفشو  هذا الفريقذهب و : ال ريق الِاني

 .فتحتاج لعائد يعود على صلتها ،باسميتها

  ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍچ:قوله ففي 

ا والفعل اسمً  )أْن(كما جعل ، ا للمصدروالفعل اسمً  )ما(جعل » : يقول األخفش(3)چک
وأدخل ، )بكِذبِهم( و)َتْكذيِبِهم(وأما المعنى فإنما هو ، نيُأحبُّ َأْن تأِتيَ : للمصدر في قوله

 بُ عجَ فأنت تَ ، ما كاَن عبُد هللا ما أحسنَ : كما تقول، أنه كان فيما مضىليخبر )كان( 
نما وقع التعجب، (هِ ( ال من )كونِ عبد هللا)من  ٺ ٺچ: وقال، (هِ كونِ )في اللفظ على  وا 

ا لو كان هذا المعنى لم يكن كالمً ، فاصدع بالذي تؤمر به: وليس هذا في معنى، (4)چٺ
 ٹ ٹچ: وقال، احًداا و اسمً  جيء بـ)به( ولكن )اصدع باألمر( جعل )ما تؤمر(حتى ي

ن شئت، ا للمصدراسمً ﴾ڤ﴿و )ما(يجعل ، )باإِلتيان( يقول، (5)چ ڤ ڤ ڤ ڤ  وا 
يفرحون بما : كما تقول، جاءوه: يريد، بما جاءوا: كأنه يقول، )جاُءوا(ها هنا ﴾ ڤ﴿: قلت

 (6)«.ومثل هذا في القرآن كثير، بما صنعوه: أي، صنعوا
                                 

 .1/181، البحر المحيط 1/26. التبيان 3/52انظر الرضي و  .،3/200( المقتضب 1)

 ، 1/48الهمع: و  2/595و اللمحة في شرح الملحة2/51شرح الرضي على الكافية  ( انظر2)
 .10( سورة البقرة اآلية 3)

 .94( سورة الحجر اآلية 4)

 .188( سورة آل عمران اآلية 5)

 . 1/43القرآن لألخفش ( معاني 6)
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لعملت في الفعل كانت كـ )أْن(  لو» : اسم بقوله )ما(أن   أما ابن السراج فقد احتج على
وال تدخل على األسماء  يع الحروف التي تدخل على األفعالا وجدنا جمألن  ، )أْن(كما عملت 

الحسن األخفش  وهذا مذهب أبي، لم نجدها عاملة حكمنا بأنها اسم فلما، تعمل في األفعال
 (1)«.وغيره من النحويين

 : من وافقه لعدة أمورو  األرجح هو رأي سيبويهو 

فهي قد  )ما(ال يعني اسمية )أْن( بنصب الفعل المضارع كـ  )ما(أن عدم عمل : األول
 )ما(على )أْن( بل إنه قد ُحملت ، لم تحتج لعائدو  في تأويلها مع الفعل بمصدر)أْن( أشبهت 
لَِّمْن ﴿: ومنه قراءة، (2)هذا مذهب البصريين ، حرف مصدري ثنائي  منهاألن كاًل  ؛فأهملت

َضاَعةَ  ، وفى الشعر كالم العرب )أْن( في بعد رفع الفعل (4)، برفع يتم (3)﴾ َأَراَد َأْن ُيتَِّ  الر 
 (5): شد الفراءأن

ةةةةةةةةةةةةةةةةْيَن  ِّةةةةةةةةةةةةةةةةالَد َقةةةةةةةةةةةةةةةةوْ   َأْن َتْه طِّ
 

      ةةةةةةةةةةةةةةةةَن ةةةةةةةةةةةةةةةةال ِّ َيْرَتُ ةةةةةةةةةةةةةةةةْوَن مِّ  الط ِّ
 

 (6)«.أن تهبطي : ع )أن تهبطين( ولم يقلفرف»: قالو  أنشده الفراء
 : (7)وقال اآلخر 

                                 
 .1/161( األصول 1)

، وحاشية 2/498، والبحر المحيط 8/143شرح المفصل و  ،12، 4/10، وشرح التسهيل 2/563( اإلنصاف 2)
 .3/286الصبان 

 .233البقرة اآلية ( سورة 3)

، المفصل في صنعة 4/172، اللباب 21، المختصر البن خالويه 4/35( قراءة مجاهد في شرح الرضي على الكافية 4)
و البن محيصن 1/177معجم القراءات القرآنية و  ،2/362، شرح التصريح 2/223، البحر المحيط 1/430اإلعراب 

ابن محيصن في و  حميد بن قيسو  لمجاهدو  ،3/420 ، حاشية الصبان46، المغني 4/156في أوضح المسالك 
، البحر المحيط 2/1537، شرح الكافية الشافية 2/44بال نسبة في شرح التسهيل و  ،1/316إعراب القرآن للنحاس 

 .1/389، شرح ابن عقيل 2/362، 1/516، الهمع 220، الجنى الداني 1/213

 ( البيت من مجزوء )الكامل( الطالح واحدها طلحة وهى شجرة طويلة لها طل يستظل بها اإلنسان واإلبل.5)
، شرح 2/448بال نسبة في سر صناعة اإلعراب و  2/297وهو للقاسم بن معن قاضى الكوفة. في المقاصد النحوية  

 .1/1/147شرح األشمونى و  113.رصف المباني 2/499والبحر المحيط  ،،7/9المفصل 
 .1/136( معاني القرآن للفراء 6)
ا، 2/549، وسر صناعة اإلعراب 1/390والخصائص  67 نسبة في ومجالس ثعلب هو بالو  من البسيط ( البيت7)

، 192، وجواهر األدب ص220، والجنى الداني 4/156، وأوضح المسالك 2/563، واإلنصاف 1/278والمنصف 
، وشرح  113، ورصف المباني 424، 423 ،421، 8/420/وخزانة األدب 9، 8/143، 7/15وشرح المفصل 

، والمقاصد 1/30ومغني اللبيب  ،،1/33319ألشباه والنظائر ا، 1/100، وشرح شواهد المغني 3/553األشموني 
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 َأْن ُتْقةةةةةةرِّلنِّ َعَلةةةةةة  َأْسةةةةةةماَ  َوْيَحُكَمةةةةةةا
 

 ا ةةةةةةال ُ وَأْن ال ُتْبلَِّ ةةةةةةا َأَحةةةةةةد  ةةةةةة  الس  ن ِّ  مِّ
 

 (1)«.ما(ـ)ه بشب  تُ ، ه لغةهذ»: قال ثعلب في هذا البيتو 

ن كان بعض النحاة قد خّرجها على و ، فهذا وجه في الرفع المخففة من الثقيلة )أْن( ا 
التي في معنى المصدر في قول )ما(بـ )أْن( فهذا على تشبيه » : حيث قال ابن جني

، أنك تهبطين: وتقديره ،ففها ضرورةالثقيلة وخ (ن  أَ )فأما على قولنا نحن فإنه أراد ، الكوفيين
 (2)«.فاعرفه
 (3)«.وكال القولين حسن»: فقال، حكى ابن مالك القولين واستحسنهما في موضعو 

وقول الكوفيين » : فقال ،بينما رجح القول بأنها المخففة من الثقيلة في موضع آخر
ومما يؤيده قول ، فإنه ال يلزم منه إهمال ما وجب له اإلعمال، بعندي أولى بالصوا

 (4):الشاعر
ةةةةةةد  َ ْ ةةةةةةَد َمْوتِّةةةةةةهِّ   َرَأْيُتةةةةةةَل َأْحَيْيةةةةةةَع الن 

 

  ُل ْن َ ْ دِّ أْن هو َخامِّ  َفَ اَش الن د  مِّ
 

وكل موضع هو هكذا ، وليس قبلها فعل قلبي وال معناه، بجملة اسمية)أْن( ... فوصل 
فصح وقوع ، الناصبة الفعل ال توصل بجملة اسمية )أْن(و، الناصبة الفعللــ )أْن( فهو 

  (5).«المخففة موقع الناصبة
 .(6))ما(الشيخ خالد القول بإهمالها تشبيًها بـ كما حكى 

ن كان هناك ما يضعفه أو من يعارضه من النحاةو  ،)أْن(فهذا وجه في إهمال  إال أن ، ا 
المصدرية حمال  ا()مأعمل  مما يقوي ذلك أن بعضهم قدو ، هذا يرجح قول سيبويه بحرفيتها

 المصدرية. )أْن( على 
 (2).( ُ ْوُنوا ُيول   َعَلْيُك ْ َكَما تَ ) (1): ابن الحاجب نحو نقل عن

                                                                                               
 .4/380النحوية 

 ..322( مجالس ثعلب 1)

 .449، 2/448( سر صناعة 2)
 . 4/11( شرح التسهيل 3)

، شفاء العليل 1/500، شرح الكافية الشافية 4/10، 2/45هو بال نسبة في شرح التسهيل و  ( البيت من الطويل4)
 .4/1641، ارتشاف الضرب 2/918

 . 2/45شرح التسهيل ( 5)

 .2/363( انظر شرح التصريح على التوضيح6)
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كما روي من قوله عليه ( أْن")حماًل على  )ما(ا عمال و » : في المغني عن ابن الحاجبو 
 .(3) «، ذكره ابن الحاجب ( ا َتُ ْوُنوا ُيول   َعَلْيُك ْ َكمَ )  الصالة و السالم:

ن عارضه و  ما سبق من الشواهد يثبت أن كال منهما يجوز أن تحمل على األخرى و  ا 
 (4): لذا قال ابن مالك، بعض النحاة

 َوَ ْ ُضةةةةةةةُهْ  َأْهَمةةةةةةةَل َأْن َحْمةةةةةةةال  َعَلةةةةةةة  
 

   ْع َعَمةةةةةاَل  َمةةةةةا ُأْختَِّهةةةةةا َحْيةةةةةُث اْسةةةةةَتَحق 
 

 منهما حرف فعلى القول بالجواز يكون لما بينهما من مشابهة من حيث أن كاًل 
 .حرف)ما(من وافقه بأن و  فيرجح بذلك قول سيبويه،  منهما حرف ثنائيوكاًل ، مصدري 

والذي  »: حيث قال، ال يقاس عليهو  يحفظعّد ذلك من الضرورة، أما أبو حيان فقد 
وال يحفظ ، مخصوص بضرورة الشعر)َأْن( يظهر أن إثبات النون في المضارع المذكور مع 

ال ُتبني  وما سبيله هذا، ى مجاهدوالقراءة المنسوبة إل، غير ناصبة إال  في هذا الشعر)َأْن( 
 .(5)«عليه قاعدة 
: ففي قوله، ا ويعيد عليها من صلتها ضميًرايجعل األخفش )ما( المصدرية اسمً : الِاني

يمكن تقدير  )ما(ليس كل موضع ترد فيه و  ،ما صنعته: فتقديره عنده ،أعجبني ما صنعت
 : من ذلكو  ،ا حرًفاهذا الضمير فال يستقيم كونه

التقدير عنده أي: ، (6)چ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچ: في قوله تعالى -
إذ لم يعهد هذا الضمير بارًزا في ، وليس بوجه» : لذا قال الرضيو  ،بالرحب الذي رحبته

 .(7) «موضع واألصل عدم اإلضمار
 (1).ال ضرورة تدعو إليه ر الضمير تكلًفاتقدي عّد المالقيو  

                                                                                               
، الآللئ 6/89، كنز العمال 1/215( الحديث ذكر في كتب األحاديث الضعيفة، التذكرة في األحاديث المشتهرة 1)

 .،1/210، الفوائد المجموعة 8/230، 4/517، التنوير في شرح الجامع الصغير 1/66المنثورة 

، 35، 4/34.شرح الرضي على الكافية 3/420، حاشية الصبان 2/363( انظر شرح التصريح على التوضيح2)
 .4/189توضيح المقاصد والمسالك 

 . 6/720( انظر المغني 3)

 . 3/420، حاشية الصبان 4/5 ، شرح ابن عقيل2/362، شرح التصريح 1227المسالك/و  ( انظر توضيح المقاصد4)
 . 2/223( البحر المحيط 5)

 .25ة اآلية ( سورة التوب6)

 .3/24( شرح الرضي على الكافية 7)
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 (2): دخولها على الجامد في نحو قول الشاعر -
ْيةةةةةةرِّي فِّةةةةةةي اأُلُمةةةةةةورِّ    َِّأْنُتَمةةةةةةا َأَلةةةةةةْيَ  َأمِّ

 

 َيانةةةةةةِّ والَ ةةةةةْدرِّ   َِّمةةةةةا  َلْسةةةةةُتَما َأْهةةةةةُل الخِّ
 

لذا قال ابن و  ،ألن ما دخلت عليه جامد ؛في البيت)ما( فال يتأتى تقدير ضمير لـ
المصدرية ال تدخل على  )ما(أعني ، (الذيـ)أال ترى أنه ال يسوغ هنا تقديرها ب» : عصفور

 (3).«جملة اسمية أصاًل 
 (4)«.إذ ال يتأتى هنا تقدير الضمير ؛وبهذا البيت رجح القول بحرفيتها »: ل ابن هشاموقا
بين النحاة على القول بحرفية  هذا الخالف يرد على ما نقله ابن خروف من االتفاقو 
 .(5)المصدرية  )ما(

                                                                                               
 .315( انظر الرصف 1)

، 2/157، شرح ابن عصفور على الجمل 2/451هو بال نسبة في معاني القرآن لألخفش و  ( البيت من الطويل2)
، تفسير 1/355اللباب في علوم الكتاب ، 1/67، البحر المحيط 1/246، شفاء العليل 1/142، الدر المصون 457

، 5/344، شرح أبيات المغني 2/717، شرح شواهد المغني 1/306، المغني 322.الجنى الداني 1/59اللباب 
  .3/474المعجم المفصل للشواهد الشعرية 

 .3/122( شرح ابن عصفور على الجمل3)

 318، 317، 1/316.الهمع 332، 331الجنى  ،  66/ 4( المغني 4)

 .1/402مغني ( انظر رأي ابن خروف في ال5)
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 اخلامساملبحث 

     رأي سيبويه في نوع الالم
 في قول هللا تعالى:

 چٴۇ ۈ ۈ ۆ چ 



قني(ه تعاىل) وإن وجدان أكثرهم لفاسنوع الالم يف قولرأي سيبويه يف  – اخلامساملبحث  –الفصل الثالث  –الباب األول      

 

 

261 

 رأي سيبويه في نوع الالم في قول هللا تعالى :
 (1) چٴۇ ۈ ۈ ۆ چ 

: مخففة من الثقيلة،  ﴾ِإن  ﴿،چٴۇ ۈ ۈ ۆ چقوله : و  :»قال الهمذاني 
 : فيه وجهانو  اسمها محذوف،و (2)چڎ ڎ ڌ ڌ   ڍ ڍچكالتي في قوله : 

 الحديث .و  أحدهما : ضمير الشأن
ّنا وجدنا أكثرهم فاسقين، أي : خارجين عن و  الثاني : ضمير اسم هللا تعالى، أي :و  ا 

 هم من الرمية .الطاعة مارقين منها، كما يمرق الس
(هي الفارقة بين  ﴾ٴۇ﴿الالم في و  (و المخففة، )ِإن  النافية هذا مذهب صاحب  )ِإن 

هنا  ﴾ۈ ﴿فإن قلت .... )إّّل(الالم بمعنى و  )ما(بمعنى  (ِإن  )مذهب غيره أن و  الكتاب،
الالم المخففة و  (ن  )إ(؛ ألن علمنا)قلت : بمعنى  ؟صادفنا  :، أو بمعنى)علمنا( :بمعنى

األفعال الداخلة عليها ّل تكون إّل من أفعال و  الخبر،و  رقة ّل تدخالن إّل على المبتدأالفا
  .(3)«القلوب

( بعد هي التي تقعو  الخالف في هذه المسألة يتناول الالم الفارقة كما يسميها النحاة،  )ِإن 
تها، أهي ّلم اّلبتداء، أدخلت مع اتفاقهم على أنها فارقة، فقد اختلفوا في حقيقو  المخففة،

 المخففة من الثقيلة أم هي ّلم أخرى؟  (ِإن  )النافية و (ِإن  )للفرق بين 

 اختلف النحاة في ذلك:
كانت  أن هذه الالم ّلم اّلبتداء التي(5)وأكثر نحاة بغداد (4) يناألخفشو  ومذهب سيبويه 

  .النافية(ِإن  )التي هي لتأكيد النسبة، وبين (ِإن  )لزمت للفرق بين  ،مع المشددة

                                                           

 . 102( سورة األعراف اآلية 1)

 . 32( سورة يس اآلية  2)

 . 2/337( الفريد 3)

   . 1/327، المساعد 3/1272( انظر رأيهما في ارتشاف الضرب4)

 . 1/329صريح ، شرح الت2/35( انظر شرح التسهيل 5)



قني(ه تعاىل) وإن وجدان أكثرهم لفاسنوع الالم يف قولرأي سيبويه يف  – اخلامساملبحث  –الفصل الثالث  –الباب األول      

 

 

262 

ن  عمٌرو لخيٌر منك، لما  واعلم أنهم يقولون: إن  » حيث قال سيبويه : زيٌد لذاهٌب، وا 
 (ما)التي هي بمنزلة  (ِإن  )م لئال تلتبس بــحين خففها، وألزمها الال (لكن  )خففها جعلها بمنزلة 

 ا حافٌظ.: َلعَليهإنما هي ،(1) چ ٺ ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ چومثل ذلك: ، بها التي تنفي

وقال  ( لغٌو،ما)إنما هي: لجميٌع، و(2) چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچوقال تعالى: 

  .(4) « (3) چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ،  چٴۇ ۈ ۈ ۆ چتعالى: 
إّلَّ وفي وّل تكون  ،وهي مكسورة  ،وتكون خفيفة في معنى الثقيلة» قال األخفش : و 

وّل يقولونه بغير ّلم مخافة أن تلتبس بالتي معناها  خبرها الالم، يقولون: إن  زيٌد َلمنطِلٌق،
  .(5)« )ما(

" المكسورة كما قال المبرد   (ِإن  )أن تكون  :والموضع الثالث» : في مواضع " إن 
ولم يجز  ،فإذا رفعت ما بعدها لزمك أن تدخل الالم على الخبر ،المكسورة المخففة من الثقيلة

ذا دخلت الالم علم أنها ا (،ما)ألن لفظها كلفظ التي في معنى  ؛غير ذلك لموجبة ّل وا 
 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ چ :وعلى هذا قوله عز وجل ،زيد منطلق إن   :وذلك قولك ،النافية

  .(7)«(6)چڱ  ڳ ڳچ

المشددة للتأكيد، إّل أنها إذا  (ِإن  )الالم التي تدخل في خبر  »فهي على هذا الرأي :
 إنّ فإن شئت: زيًدا قائم،  إنّ ، تقول في ذلك: كانت مشددة، فأنت في إدخالها وتركها مخير

منها ألزموها الالم إيذاًنا  ،لقائمٌ  زيدٌ  إن  ، وذلك قولك: لزمت الالم (ِإن  )فإن خففت ، زيًدا لقائم
  .(8)« ( التي بمعني )ما بأنها المشددة التي من شأنها أن تدخل معها الالم، وليست النافية

                                                           

  . 4( سورة الطارق اآلية 1)

 . 32اآلية  ( سورة يس2)

  . 186( سورة الشعراء اآلية 3)

 . 140، 2/139( الكتاب 4)

 . 1/120القرآن لألخفش ( معاني 5)

 . 167( سورة الصافات اآلية 6)

، شرح ابن عصفور 8/71، شرح ابن يعيش على المفصل 1/235انظر : األصول و  ،2/360( المقتضب 7)
 .  1/326، المساعد 208، الجنى الداني 1/436

 . 5/148( شرح ابن يعيش على المفصل 8)
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  (3)وابن مالك.  ،(2) ، وابن عصفور(1)وهو اختيار أبى الحسن األخضر 
إن  زيد قائم،  النافية فإذا قلت: (ِإن  )وأهملت صارت صورتها صورة  (ِإن  )ألنه لما خففت 

(احتمل أن تكون  هي المخففة  (ِإن  )واحتمل أن تكون  ،ما زيد قائم: والمعنى ،هي النافية )ِإن 
 ؛ ألنها فرقتتيان بالالمفألجل هذا اّللتباس وجب اإل ،زيد قائم: من الثقيلة ويكون المعنى

 واإلثبات، ولذا قيل لها الالم الفارقة . بين النفي
كقول  ،فإن أُهملت وظهر المعنى لوجود قرينة رافعة ّلحتمال النفي، لم تلزم الالم

 (4)الطرماح حكم بن حكيم أبو نفر الطائي : 
اِلننننن    ٍَ نننننن   ِل  ٍِ ِم  ننننني   ْ َِ ال نننننَن َأَ نننننا َعنننننناِ نِ     َوَنح  ٍَ ننننننَراَم ال  ِْ اَنننننننل   اِلننننننَ  َْ ٍَ ن    َواِ 

 

في  )كانت كرام المعادن(وجملة  ،مبتدأ (مالكٌ )ل عملها، وبط ،مخففة من الثقيلة (ِإن  ـ)ف
ن  مالك لكانت كرام المعادن، فحذفت الالم: والتقدير ،محل رفع خبر (ـألنها ّل تلتبس ب ؛وا   )إن 

 النافية، ألن القرينة دالة على أن القصد من الكالم اإلثبات ّل النفي .
المشددة التي هي  (ِإن  )أن هذه الالم ليست التي تدخل  (5)ابن جنيو  ومذهب الفارسي

 هذه الفعل (ِإن  )لالبتداء؛ إذ ّل يجوز دخوُل ّلم اّلبتداء على الفعل الماضي. وقد وقع بعد 
 .چٴۇ ۈ ۈ ۆ چ،(6) چٴۇ  ۈ ۈ چ: الماضي، نحو

ال يعمل ما قبلها فيما بعدها، نحو عمله، ف عن تعّلق العاملوأيًضا فإن ّلم اّلبتداء 
 .(7) چ ڻ ڻ  ں ں ڱ چ، وقوله: قولك: اعلم َلزيٌد منطلقٌ 

                                                           

، كان مقدمًا في العربية ( هو علي بن عبد الرحمن بن مهدي بن عمران أبو الحسن بن األخضر  اإلشبيلي1)
    .3/1272انظر رأيه في :  اّلرتشاف ، و 2/174ترجمته في بغية الوعاة  ،هـ514توفي سنة  ،غةاللو 

 . 3/1273، ارتشاف 1/438، شرح ابن عصفور على الجمل 123( انظر المقرب 2)

 .  134الجنى الداني  ،3/1273، شفاء العليل، اّلرتشاف 2/34، شرح التسهيل 65( انظر : التسهيل 3)

و الممتنع عن الشيء. الضيم: الظلم. األباة: جمع األبي، وه، و 512( البيت من الطويل،  للطرماح في ديوانه 4)
، 1/509،، شرح الكافية الشافية 2/34هو للطرماح في شرح التسهيل و  كريم المعدن: كناية عن كرم األصل،

، 7/16، البحر المحيط 4491، 1/3919، تفسير اللباب 8/521وبال نسبة في : الدر المصون ، /2والدرر 
، 1/327والجنى ، شرح التصريح  ،43وتذكرة النحاة  ،378هد ، وتخليص الشوا 1/353، أوضح المسالك8/16

 . 1/511وهمع الهوامع  ،191وشرح ابن عقيل 

 . 2/255 ( انظر المحتسب5)

  . 42( سورة الفرقان اآلية 6)

    .1( سورة المنافقون اآلية 7)
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 ڭ ڭ ڭ ڭ چوقد تجاوزت األفعال إلى ما بعد هذه الالم، فعملت  فيها، نحو: 

  (2)ونحو قوله :  ،(1) چ ۇ
ننننننن  ٍ نننننننَ  أ اَ  إن  َقَتلنننننننَل لَ َهِبَلت   ٍ نننننننلَ ل عَ َحل ننننننن    ٍَسنننننننل ننننننن ِ   َ ي   ٍ َتَع ٍَ  َعَقوَ نننننننَت ال

 

 ت التي لالبتداء . فلّما عمل الفعل فيما بعد هذه الالم، ُعلم من ذلك أنها ليس

لتي ا (ِإن  )بين و  فأما الالم التي تصحبها مخففة فهي ألن تفرق بينها »قال الفارسي : 
 (3)چۓ ۓ ے ے ھ ھ چ:كالتي في قوله تعالى تجيء نافية بمعنى )ما(

تلك كان ن ؛ أل)إّن( المشددة التي هي لالبتداءليست هذه الالم بالتي تدخل على خبر و 
إذ كان الخبر هو المبتدأ ؛ لئال يجتمع تأكيدان الخبر فُأّخرت إلى)إّن( حكمها أن تدخل على 

فهذه الالم ّل تدخل إّل على المبتدأ أو على راجع إليه ، و  و ما هو واقع موقعهفي المعنى أ
على ما  ّل تدخل على شيء من الفعل إّلو  ،إذ كان إياه في المعنى أو متعلًقا به )إّن(خبر

.. فإذا لم تدخل إّل على ما ذكرنا لم .كان فعاًل للحال في خبر )إّن( و  كان مضارًعا واقًعا
  .(4)« إياها جز أن تكون هذه الالم التي تصحب )إّن(ي

  (6).  و ابن أبى الربيع(5)وهو اختيار ابن أبى العافية 

                                                           

 . 156( سورة األنعام اآلية 1)

، 10/373وخزانة األدب  ،18/11هو  لعاتكة بنت زيد في األغاني و  من الكامل/و المتعمد: القاصد.( البيت 2)
وألسماء بنت أبي  ،1/71وشرح شواهد المغني  ،1/231وشرح التصريح  ،2/194والدرر  ،378، 376، 374

،  مجالس 2/455ش ، معاني القرآن لألخف1/160وبال نسبة في :  جمل الخليل  ،3/277بكر في العقد الفريد 
 ،49،  األزهية  6/149، الحجة 1/116/، الالمات 3والمنصف  2/255والمحتسب  ،368ثعلب ص 
 ،208، والجنى الداني 4/366، شرح الرضي على الكافية 379وتخليص الشواهد   ،2/641واإلنصاف 

األشموني  وشرح ،127 ،1/112والمقرب  ،550. 2/548وسر صناعة اإلعراب  ،109ورصف المباني ص 
 . 1/142وهمع الهوامع  ،1/24ومغني اللبيب  ،193وشرح ابن عقيل   ،1/145

 .26( سورة األحقاف اآلية 3)

، شرح الرضي على الكافية 253، 252انظر المسائل العسكريات و  ،177، 176( المسائل  البغداديات 4)
 . 3/1273، ارتشاف الضرب 1/232لعليل ، شفاء ا65، التسهيل 4/366

اإلمام بجامع إشبيلية أبو عبد هللا. أخذ عن أبى الحجاج األعلم ، اإلشبيلى مد بن أبى العافية النحوى المقرئ (مح5)
ته في إنباه الرواة ترجم ،هـ 509أخذ الناس عنه ذلك. توفى سنة  ،األدب وغيره. وكان من أهل المعرفة واألدب

 . 1/372، المساعد 1/142، الهمع 3/1273انظر رأيه في ارتشاف الضرب   . 3/73

 ،  3/1273، وانظر رأيه في اّلرتشاف 2/787( البسيط 6)
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أصل الخالف في المسألة: أن من جعلها ّلم اّلبتداء أوجب كسر همزة )إن(، ومن و  
 .اجتلبت للفرق فتح همزتها جعلها ّلًما أخرى 

ٍَ  )فعند الفارسي وابن أبي العافية، في الحديث :   ن ل َل َنا َأن  َْ  ٍ ّل  (1)( ن اٍِ ؤ  َق   َعِل
 ة، وّل تلزم الالم. في ذلك إّل مفتوحن( أَ )تكون 

وذهب األخفش األصغر، وابن األخضر، إلى أنه ّل يجوز فيها إّل الكسر، وتلزم الالم. 
  (2) وعليه أكثر نحاة بغداد.

جمهور البصريين ّل تدخل هذه الالم إّل على المبتدأ والخبر أو ما و  على مذهب سيبويهو 
ن نظنك لقائًما. ن كان زيد لقائًما وا   أصله المبتدأ والخبر نحو: إن زيد لقائم، وا 

بل  ،وألجل أنها لم تخرج عن اّلختصاص بالجملة» يعلل ابن عصفور لذلك بقوله: و 
  .(3)«على الجملة اّلسمية أو على ناسخهاّلبد من دخولها 

إن وذهب الكوفيون إلى جواز دخولها على الفعل غير الناسخ، واستدلوا بقول العرب: 
 وقول عاتكة بنت زيد: ،(4)ْات   لسوط ا علَ ن  قَ 

اإن  َقَتلننننَل لَ   َ َننننني  ٍِ ل يَ ل  َشنننن  ٍ نننننننلَ ل عَ َحل ننننننن    ٍَسننننل ننننننن ِ   َ ي   ٍ َتَع ٍَ  َعَقوَ نننننننَت ال
 

  (5) لى خبر )إن( المخففة وهو من غير النواسخ.حيث أدخل الالم ع
وتبعه ابن مالك إلى جواز أن يلي )إن( المخففة غير (6)كما ذهب األخفش من البصريين 

  .(8) ﴾ إن  لبثتم َلَقِلي ال   ﴿بقراءة ابن مسعود: (7)، فاستشهد األخفش الناسخ
                                                           

و في الدر المنثور : ) وأخرج البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي ، 1/48صحيحيه ( أخرجه البخاري في  1)
م يقول: إنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور فيقال ما هللا عنها أنها سمعت رسول هللا صلى هللا عليه وسل

علمكم بهذا الرجل فأما المؤمن أو الموقن فيقول: هو محمد رسول هللا جاءنا بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، فيقال 
 . 8/539الدر المنثور  ،5/37له: قد علمنا إن كنت لمؤمنًا ...(  

، شفاء العليل 65، التسهيل 4/366، شرح الرضي على الكافية 253، 252انظر المسائل العسكريات ( 2)
 .  134 ، الجنى الداني3/1273، ارتشاف الضرب 1/232

 . 1/452، والهمع 191انظر: رصف المباني و  ، 1/273( شرح الجمل ّلبن عصفور 3)

  ،1/273انظر  شرح الجمل ّلبن عصفور ،القناع بالرأس فأحاط به إحاطة ،( أي : ضربته على رأسه بالسوط4)
 . 1/382شرح ابن عقيل  ،513، 1/452، والهمع 1/439

 . 1/452، والهمع 191، ورصف المبانى 1/439، شرح الجمل ّلبن عصفور365انظر رأيهم في: إصالح الخلل ( 5)

 .2/455( معاني القرآن للقرآن 6)

 . 2/455( انظر معاني القرآن لألخفش 7)

 . 1/513، الهمع 1/328، شرح التصريح 4/228،انظر معجم القراءات 114( سورة المؤمنون اآلية  8)
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اهد على ذلك لصحة الشو  ؛وبقوله أقول» قال ابن مالك بعد أن ذكر رأى األخفش:و  
 .  (1)«نظًما ونثًرا

ة بحيث ّل يقاس وهذا عندنا من القل»رّد ابن عصفور ما استشهد به الكوفيون قائاًل : و 
ن مجيء اسم أل؛ مضمًرا (إنَّ )على أنَّه قد يحتمل أن تكون الالم زائدة ويكون اسم  ،عليه

ومما يدل على ذلك أنَّ ّلم التأكيد إّنما بابها  بابه أن يجيء في ضرائر الشعر، مضمًرا (إنَّ )
أن تدخل على المبتدأ أو ما هو المبتدأ في المعنى وهو الخبر، وأما المفعول المحض فال 

  .(2)« الالم عليه، إّل أن تكون زائدة سبيل إلى دخول
  (3)كما عّده المالقي من الشذوذ بحيث ّل يقاس عليه . 

أما ما ذكره و مخففة هو مذهب سيبويه،  (ن  )إإّل أن ما عليه جمهور النحاة في الالم بعد 
(الهمذاني من القول بأن   )ما(،نافية بمعنى چٴۇ ۈ ۈ ۆ چفي اآلية  )إن 

هذا القول مترتب على و  ، فهذا القول قد ذهب إليه الكوفيون،ى )إّل(الالم بعدها بمعنو 
جمهور و  فقد ذهب سيبويه ،الكوفيين في جواز إعمالها خفيفةً و  الخالف بين البصريين

 ( إذا خففت يصح إهمالها، ويصح إعمالها على قلة.البصريين إلى أن الغالب في )إنّ 
ا عمرً  سمع من العرب من يقول: إن  وحدثنا من نثق به، أنه  »حيث قال سيبويه : 

ال  َلٍا َليوفين هم رب   أعٍاَلهَ ﴿َلمنطلٌق. وأهل المدينة يقرءون:  ن  َْ يخففون  (4)﴾م  وا 
انِ  :(5)وينصبون، كما قالوا َييه  َحق   .ْأن  ث  

                                                           

 1/453، الهمع 1/24، والمغنى 8/72انظر: شرح المفصل ، و 2/37( شرح التسهيل 1)

 . 1/273 ( شرح ابن عصفور على الجمل2)

 . 191( انظر رصف المباني 3)

ابن محيصن، انظر : معاني القرآن و  شعبةو  عاصمو  ابن كثيرو  قراءة التخفيف لنافعو  111( سورة هود اآلية 4)
، إعراب القرآن للنحاس 2/432، الكشاف 2/185 ، الحجة2/28، معاني القرآن للفراء 1/390لألخفش 

، 9/104، الجامع ألحكام القرآن 2/403، زاد المسير 2/599، فتح القدير 3/209، المحرر الوجيز 2/185
 . 18/69، مفاتيح الغيب 12/74جامع البيان 

والمنصف  140، 2/135 نسبة في والكتاب هو  بالو  صدر مشرق النحر،و  صدره :و  ( عجز بيت من الهزج5)
، شرح ابن يعيش على المفصل 1/349، التبيين 1/246،األصول 4/386الحجة  1/9المحتسب ،3/128
 ،389وتخليص الشواهد ،1/378،وأوضح المسالك 3/210المحرر الوجيز   ،1/197،، اإلنصاف 4/565

وشرح  ،2/199والدرر  ،440، 400، 399، 398، 394، 10/392وخزانة األدب  ،575والجنى الداني
، 2/537، اللمحة 3/304البحر المحيط 1/391وشرح ابن عقيل  ،1/134وشرح التصريح  ،1/147األشموني 

 .1/143، وهمع الهوامع 32، 13/30ولسان العرب  ، ،158وشرح قطر الندى
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، كما لم يغير هشيء لم يغير عمل ، فلما ُحذف من نفسهوذلك ألن الحرف بمنزلة الفعل
  . (2)«حين ُحذف (1) (لم ُأَبل)و (لم يكُ ) عمل
فيفة في معنى الثقيلة وهي مكسورة، وّل تكون إّل وفي خبرها وتكون خ» األخفش : وقال 

م مخافة أن تلتبس بالتي معناها )ما(، وقد وّل يقولونه بغير ّل ،ٌد َلمنطِلقٌ الالم، يقولون: إن  زي
 ٺ ٺ ٺ   ڀ ڀ چوهي مثل:  ،ق، يعملها على المعنىللمنط إن  زيًدازعموا أن بعضهم يقول: 

  .(4) «زيادة للتوكيد، والالم زيادة للتوكيد  )ما(و يقرأ بالنصب والرفع، (3)چٺ

اّل ﴿ واستدلوا بقوله تعالى: ن  َْ ٍَ وا  ( بالقراءة بتخفيف )إنّ (5) ﴾م  ا َليوفين هم رب   أعٍاَلهَ  َل
 (. اّل َْ ا( ونصب )وتخفيف الميم من )لمّ 

ت قرئ چ ڎ  ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چوقوله: »  قال الزجاج :
ا)بتشديد النون وتخفيفها، وقرئت  ٍَ ا)بتخفيف الميم و (َل  ٍ  (إنَّ )بتشديدها، فأمَّا تشديد  (َل

 ،مشبهة بالفعل (إنَّ )، وأما تخفيفها وترك النصب على حاله فألن (إنَّ )والنصب فعلى باب 
 . (6)« فإذا حذف منها التشديد بقي العمل على حاله

  (7):قوله همنو  المفتوحة مخففة، (نَّ أَ )وافقهم العكبرّي مستدّلا على ورود السماع بإعمالو 
                                                           

: " فأصله: " أبالي"، فحذفت 291 ،5/290في شرح ابن يعيش على المفصل و  حقه" لم أبال "و  ( من باليت،1)
الياء للجزم، فبقي "أبال" بكسر الالم، ثم لما كثر في الكالم، لم يعتدوا بذلك المحذوف الذي هو الياء، فحذفت 
الحركة أيًضا للجزم.... فصار "لم أبال" بسكون الالم، فالتقى ساكنان: األلف، والالم، فحذفت األلف ّللتقاء 
الساكنين، فبقي "لم أبل"، ثم أدخلوا هاء السكت لتوهم الكسرة في الالم، فالتقى ساكنان، وهما الهاء والالم، 

 فكسرت الالم ّللتقاء الساكنين" .

 . 2/140اب ( الكت2)

 . 4( سورة الطارق اآلية 3)

، ومعاني الحروف 1/235، األصول 2/363، 1/50انظر : والمقتضب و  . 1/120( معاني القرآن لألخفش 4)
والتصريح  ، 8/71شرحه ّلبن يعيش و  297المفصل ص 407، 1/375، مشكل إعراب القرآن 75للرماني 

1/230 . 

   . 111( سورة هود اآلية 5)

 . 81 ،3/80ا عرابه للزجاج و  ( معاني القرآن6)

، 3/81، معاني القرآن وا عرابه للزجاج 2/173، الحجة 2/90( البيت من الطويل : بال نسبة في: معاني القرآن للفراء 7)
، الدر 4/368، 2/468الرضي على الكافية ، شرح 4/545، شرح ابن يعيش على المفصل 2/141شرح الشافية 

، 1/205، واإلنصاف 262، 5/238، واألشباه والنظائر 62، األزهية 3/389، البحر المحيط 4/121المصون 
، وشرح 115، ورصف الماني2/198، والدرر 382، 10/381، 427، 5/426، وخزانة األدب 218والجنى الداني 
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ِتِني   ِننناِ  َسننننَأل  ِم الر  ننننِ  فننني َيننننو  ننننننِل َ ننننننِ ي  َ     َفَلنننو  َأن  نننننن   وَأن  َِ  ِفَراَقننننننِ  َلننننننم  َأب 
 

  (1)وقال آخر:
َلننننننننن ٍِ ٍَر  َيَت ال ننننننننب  نَ وقنننننننن  َعِلننننننننَم ال ِ   و 

نننننننننن َ   ِر   ٍَ ننننننننننَ  و يننننننننننَ   ِبي  ننننننننننَ  الر    أن 
 

 
 

 

ٍَاا َبننننننننر  أفننننننننَ  َوَهب ننننننننل  َشنننننننن  إذا ا  
ننننننننناا ٍَ نننننننننوَن الثِ  َْ ا َهننننننننننا  َي  ٍ  وِقننننننننن  

 

 في الشاهدين. (أنك)فنصب بها الضمير)الكاف( في 
 ،واختصاصها باألسماء فهو أن )إن( مشبهة بالفعل في لفظهاوأما القياس: »قال :و 

ومثل ذلك ّل يمنع  ،والمخففة من الثقيلة مختصة باّلسم، ولم يبق إّل التخفيف في الحذف
يدل عليه أن  ،فالحرف المشبه بها كذلك ،من العمل للفعل كقولك: لم يك ولم أبل وّل أدر

ذا حذف منه أو أبدلت الالم ف) ك، هذا مع نّ ك وعَ لّ عَ  :مثل ،يها نوًنا بقي عملهالعل( تعمل وا 
  .(2)«أن أصل التصرف لألفعال، وقد دخل الحرف هنا للتصرف ولم يمنع العمل

ذا أعملت فإنها أما )إن( فإنها إذا خففت يجوز إلغاؤها وا عمالها، فإ»قال ابن عصفور: و  
بمنزلة المشددة في كل شيء، إّل أن اسمها ّل يكون مضمًرا إّل في ضرورة، فتقول: إن زيًدا 

ا َليوفين هم رب   أعٍاَلَهم  ﴿ :لقائم، ... ومن إعمالها قوله تعالى ٍَ ال  َل ن  َْ   .(4)  «    (3) ﴾وا 
 الوضع وليس مخفًفا ثنائي )إن( مخففة، وهى عندهم حرف بينما منع الكوفيون إعمال

الالم بعدها بمعنى )إّل( فقولهم: إن زيد لقائم معناه: ما زيد إّل و  ، وّل عمل لها،من شيء

                                                                                                                                                                          

 13/30)صدق(،  10/194)حرر(،  4/181، ولسان العرب 1/105، وشرح شواهد المغني 1/146األشموني 
 .1/143، وهمع الهوامع 3/128،  والمنصف 1/31)أنن(، مغني اللبيب 

( البيتان من المتقارب وهما  من قصيدة لجنوب بنت العجالن بن عامر بن هذيل ]شاعرة جاهلية[ ترثي أخاها عمرو، 1)
ذا الكلب ". )والمرملون(  هو من أرمل القوم، إذا نفد زادهم،، )شماّل(  الشمال ريح تهب من ناحية القطب، وخصها 

ل فيه الضيف، مما يجعل الجود فيه غاية ّل تدرك، )والغيث(  بالذكر ألن وقتها تقل األرزاق وتنقطع السبل ويثق
ونسب في أمالي )الثمال(  الذخر، وقيل: الغياث،  المطر، والكأل ينبت بماء السماء، )مريع(  خصيب كثير النبات،

، "شرح 10/382، وورد البيت الثاني في الخزانة 10/390إلى كعب بن زهير  والخزانة" 3/153ابن الشجري" 
، 2/90وفيهما: )ربيع(، و)وأنك( بدل )وقدمًا( . وورد البيتان بال نسبة في "معاني القرآن" للفراء  1/232صريح" الت

، 66،أوضح المسالك 5/427،الخزانة"1/156، 1/350، التبيين عن مذاهب النحويين 169اإلنصاف 
 .1/441، شرح األشموني 1/47"المغني"

 . 4/548انظر شرح ابن يعيش على المفصل ، و 284( التبيين عن مذاهب النحويين 2)

/ 2معاني القرآن للفراء، 2/140بالكتا :، فيابن محيصننافع ، ابن كثير ، عاصم، شعبة، و قراءة بالتخفيف لال (3)
 . 405/ 18، مفاتيح الغيب304/ 3، الجواهر الحسان 266/ 5،البحر المحيط  240/ 3، الكشاف 28

 .19،، رصف المباني 2/34، وشرح التسهيل 65انظر : التسهيلو  ، 1/273( شرح الجمل 4)
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إلى  ،، هذا من قول المالئكة(1) چ ک ڑ ڑ  ژ ژ ڈ چوقوله: :» ، حيث قال الفراء قائم

ا َلَه ٍقاَم ﴿ (3)ي قراءة عبد هللاوف يريد: المَصلُّون، (2)چ  ڳ گ گ چ:قوله  ٍ ل نا َل ن  َْ واِ 
إن )ومعنى  (4)چ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ:ي مريموف ﴾ ومَ لَ ع  ٍَ 

  .(5)« كمعنى قولك: ما ضربت إّل زيًدا، لذلك ذكرت هذا (ضربت لزيًدا

قرأها العوام  (6) چ ٺ ٺ چوقوله عّز وجّل: »  كما نقل ذلك عن الكسائي، فقال :
الكسائّي كان يخففها، وّل نعرف جهة التثقيل، ونرى أنها لغة في ، وخففها بعضهم چٺچ

كأنه قال: ما كل نفس إّل  ،وّل يجاوزون ذلك ،المخففة )لّما( (إن)مع  (إّلّ )هذيل، يجعلون 
  . (7)«عليها حافظ

يقولون: هي  ،التي تجاب بالالم ()إنومذهب الكوفيين والبغداديين في  :»في األصول و  
  .(8)«  ()إّلو )ما(بمنزلة 

واألصل في هذه الحروف إذا خّففت أن ّل تعمل لزوال المعنى » وتبعه الفارسي فقال : 
  .(9)« ( مخففةالذي به كان يعمل، ولذلك لم تعمل )لكن  

المشار إليها ّل عمل لها،  (إن  )ومذهب الكوفيين أّن » ذهبهم فقال :وحكى ابن مالك م 
  .(10)(« إّل)، بل هي النافية، والالم بعدها بمعنى (إنّ )وّل هي مخففة من 

(أما قولهم بعدم عمل   إنما قلنا »مخففة فقد احتجوا له كما ذكر األنباري بأن قالوا :  )إن 
ألن المشددة إنما عملت ألنها أشبهت الفعل الماضي في اللفظ؛ ألنها على  ؛تعملإنها ّل 

                                                           

 . 164( سورة  الصافات اآلية 1)

 . 166ية ( سورة  الصافات اآل2)

من  164هي في اآلية ، و 5/250معجم القراءات  ،2/395( قراءة عبد هللا بن مسعود في  معاني القرآن للفراء 3)
 سورة الصافات " وما منا إّل له مقام معلوم "

 . 93( سورة مريم اآلية 4)

 . 2/395( معاني القرآن للفراء 5)

 . 4( سورة الطارق اآلية 6)

 .3/254( معاني القرآن للفراء 7)

 . 1/260(  األصول 8)

 . 2/173( الحجة للقراء السبعة 9)

 .  35، 2/34( شرح التسهيل 10)
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نها مبنّية على الفتح كما أنه مبنّي على الفتح، فإذا  ثالثة أحرف كما أنه على ثالثة أحرف، وا 
ومنهم من تمّسك بأن قال: إنما قلنا ذلك؛ ، خففت فقد زال َشَبُهها به؛ فوجب أن يبطل عملها

(و المشّددة من عوامل األسماء، )إّن(ألن  المخففة من عوامل األفعال؛ فينبغي أّل تعمل  )أن 
المخففة في األسماء كما ّل تعمل المشددة في األفعال؛ ألن عوامل األفعال ّل تعمل في 

  .(1)« األسماء، وعوامل األسماء ّل تعمل في األفعال
( مع األسماء عنها مع األفعالنحاة الكوفة قد اختلفوا، فقد فّرق الكسائي بين  أنإّل  : )إن 

ألن  ؛نافية، والالم بمعنى )إّل( )إن(فجعلها في األسماء: المخففة، وأما في األفعال فقال: » 
ألن معنى النفي راجع إلى  إلى أصلها، والنافية بالفعل أولى؛ا المخففة باّلسم أولى، نظرً 

  .(2)« فعلال
( مخففة فإنه رّد القول بأن )مع كما أن الفراء  إذا وقعت بعدها  ا(لمّ قوله بعدم عمل )إن 

ن وأما م» ، حيث قال : چڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چفي اآلية :  (إّلبمعنى )
ّّل وقد قالت العرب: باهلل ،فإنه وجه ّل نعرفه (إّلَّ )جعل )َلمَّا( ِبمنزلة   متق لّما قمت عنا، وا 

، أّل ترى أن ذلك لو جاز لسمعت في ي شعر وّل غيرهعنا، فأّما في اّلستثناء فلم يقولوه ف
  .(3)« َلّما زيًدا الكالم: ذهب الناس

 ، بل هي النافية،(إنّ )ليست مخففة من و  مخففة عند الكوفيين ، (فعليه ّل عمل لـ )إن  
اّل ﴿فيجعلون النصب في:  ،(إّل)والالم بعدها بمعنى  ن  َْ ، أو بـ ﴾ ڇ ﴿بفعل يفسره  ﴾َواِ 

  نفسه. ﴾ ڇ ﴿

ن» جمهور البصريين معلاًل بقوله :و  قد اختار ابن يعيش مذهب سيبويهو   ألنه وا 
،)  ساغ ذلك هاهنا، لجاز أن ولو ساَعَدهم المعنى، فإنه ّل عهد لنا بالالم تكون بمعنى )إّلَّ

، دخلت وذلك غير صحيح، فالالم هنا المؤكدة ًدا، على معنى: )إّلَّ زيًدا(،قام القوم َلزيُيقال: 
 ) والذي يدّل على ذلك أنها تدخل  ،التي للجحدلمعنى التأكيد، ولزمت للفصل بينها وبين )إن 

ن لم يكن ثّم لبٌس  إن  زيًدا َلقائمٌ  :مع اإلعمال في نحو   .(4)«، وا 

                                                           

 . 8/448انظر البحر المحيط و  ،1/159( اإلنصاف 1)

 . 4/367( شرح الرضي على الكافية 2)

 .2/29( معاني القرآن للفراء 3)

 4/549لى المفصل ( شرح ابن يعيش ع4)
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( المخففة يجوز إعمالها عمل المشددة في وقد ثبت أن )إن   »كما اختاره أبو حيان بقوله: 
ا ﴿غير المضمر بالقراءة المتواترة   ٍ اّل َل ن  َْ   . (1)«وبنقل سيبويه عن العرب،﴾ َواِ 

 إّل أن الرد عليهم :
ُحذف من  ألن الحرف بمنزلة الفعل، فلما »بالفعلحرف مشبه في نصبه  )إّن(بأّن  - 1

  .(2)« ذفنفسه شيء لم يغيَّر عمله كما لم يغير عمل لم يك ولم أبل حين ح
نحو قوله تعالى: و  والفعل يعمل محذوفا، كعمله غير محذوف، نحو: لم يك زيٌد منطلقا

 . (3) چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ
سيبويه من قولهم:  محجوجون بالسماع الثابت عن العرب بما حكاه أن الكوفيين – 2

 (4).  لمنطلق، بسكون النون  اإن  عمرً 
ا َليوفين هم رب   أعٍاَلَهم  ﴿كما أن قراءة   ٍَ ال  َل ن  َْ أنكر  بالنصب حجة على من ﴾وا 

 اإلعمال .

 وئچ، كما قال تعالى: (إّل)ّل يجيء معها الالم بمعنى  (ما)التي بمعنى  (إن  )أنَّ   -3

 . (5) چ ېئ ېئ ېئ  ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ
اّل ﴿وّل يجوز أن يقال بأن  -4 تمنع ما  .(6)ألن ّلم القسم؛ ﴾ ڇ ﴿بـ منصوب  ﴾َْ

 .بعدها أن يعمل فيما قبلها

اّل ﴿فَّفوا )إن( فإنهم نصبوا وأّما الذين خ »يرد عليهم الفراء يقوله : و   ، ﴾ڇ﴿بـ  ﴾َْ
ن ليوّفيّنهم كاّل  ألن الالم إّنما يقع الفعل اّلذي بعدها  ؛وهو وجه ّل أشتهيه ،وقالوا: كأّنا قلنا: وا 

وّل يصلح  ،زيد لقائم كما يصلح أن تقول: إن   ،لح ذلكلص (كلّ )فلو رفعت  ،على شيء قبله

                                                           

 . 4/440( البحر 1)

 . 1/350انظر التبيين و  ،2/140( الكتاب 2)

 . 109رة هود اآلية ( سو 3)

 .  5/266، البحر المحيط 2/140( انظر الكتاب 4)

 .  1/160انظر اإلنصاف و  ،93( سورة مريم اآلية 5)

 سم . .الالم الموطئة للق( 6)
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وفي  (إّلّ )فهذا خطأ في  ،ألن تأويلها كقولك: ما زيًدا إّل أضرب ؛زيًدا ألضرب أن تقول: إن  
 . (1)« الالم

 (2) چڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چفي قوله تعالى:  )لما(ثم لو جعلت  -5
  (3)ما ينصبه؛ ألن ما بعد )إّل( ّل يعمل فيما قبلها. ( لما كان لـ)كل(إّل)بمعنى 
؛ لجاز أن يقال: ما قام (إّل)الموضع بمعنى في هذا  )لما(أنه لو جاز أن تكون  -6 

 .هذا ممتنع مما يدل على ضعف رأيهمو  القوم لما زيًدا، وقام القوم لما زيًدا، بمعنى إّل زيًدا،
ولو ساغ ذلك ههنا،  (،إّل)فإنه ّل عهد لنا بالالم تكون بمعنى » لذا قال ابن يعيش : و  

لك غير صحيح، فالالم هنا وذ زيًدا(إّل زيًدا، على معنى: )قام القوم لقال: لجاز أن ي
والذي يدل على ( التي للجحد، إن)للفصل بينها وبين  دخلت لمعنى التأكيد، ولزمتالمؤكدة، 

ن لم يكن ثم لبٌس  (زيًدا لقائمٌ  إن  ) :ذلك أنها تدخل مع اإلعمال في نحو   .(4)«وا 
َرك هللا َلَما فعلت كذا في األيمان خاصة نحو قولهم: (إّل)بمعنى  (لما)قد تقع  - 7 ، َعم 

 أي إّلَّ فعلت .
وّل شك في »  :لذا رجح ابن مالك رأي البصريين محتًجا على الكوفيين بقول الفراءو 

قراءة المدنيين والمكيين، وّل توجيه لها إّل توجيه البصريين، وتوجيه صحة القراءة، فإنها 
 .(5)« دة الفراء، فلم يبق إّل توجيه البصريين، فتعين الحكم بصحتهالكوفيين خطأ بشها

لورود السماع به كما نقل  ،مخففة )إن(مع موافقة أبي حيان للبصريين في إعمال و  
وّل  »حيث قال: )لما( بمعنى )إّل(،سيبويه عنهم، فإنه اعترض رأي الفراء في منع مجيء 

...والقراءة المتواترة (إّل)تكون بمعنى  (لما)أبي عبيد والفراء من إنكارهما أن  التفات إلى قول
ن  َْ ) في قوله :  ٍ   ،َلٍا وا  ن  َْ   َنف س  ل نقله  (إّل)بمعنى  (لما)وكون حجة عليهما،  ، (اواِ 

                                                           

 . 30، 2/29( معاني القرآن للفراء 1)

 . 111 ( سورة هود اآلية2)

، اللباب في 6/408، الدر المصون 2/35انظر شرح التسهيل و  ،2/114( انظر شرح الرضي على الكافية 3)
 . 1/2909، تفسير اللباب 10/582علوم الكتاب 

 . 4/549( شرح ابن يعيش على المفصل 4)

 .  2/35( شرح التسهيل 5)
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الخليل وسيبويه والكسائي، وكون العرب خصصت مجيئها ببعض التراكيب ّل يقدح وّل يلزم 
  . (1)«ها في باب اّلستثناء، فكم من شيء خص بتركيب دون ما أشبهه اطراد

بمعنى  اء من الكوفيين لم ينكروا مجيء )لما(الفر و  جمهور البصريين،و  إّل أن سيبويه
 .المخففة )إن(مطلًقا، بل أنكر البصريون القول بذلك في الالم بعد  (إّل)

 .لما تقدم ذكره چ ڍ ڇ ڇ ڇ  ڇ چ چأنكر الفراء ذلك في اآلية و  

في القسم حيث  )إّل(بمعنى  (لما)مجيء أما في غير ذلك فقد أجاز سيبويه  
، لم جاز هذا في هذا ولما فعلتَ  وسألت الخليل عن قولهم: أقسمت عليك إّلَّ فعلتَ »:قال

؟ فقا نما أقسمت ها هنا كقولك: ولَّلاَّ إنما  ولكنهم ،هاهنا ل: وجه الكالم لتفعلنَّ الموضع، وا 
علَّن( وسألته عن قوله ،إذ كان فيه معنى الطلب (،نشدتك هللاأجازوا هذا ألنهم شبهوه بـ)  )َلّتف 

ن لم يتكلَّم  ،إذا جاءت مبتدأًة ليس قبلها ما يحلف به؟ فقال: إنما جاءت على نيَّة اليمين وا 
  .(2)«بالمحلوف به

لم يقتصر  چ ڇ ڇ  ڇ چ چفي اآلية  (إّل)بمعنى  (لما)كما أن إنكار مجيء 
ووجدت عامة أهل العلم » بل أنكره كثير من العلماء، يقول الطبري معترًضا: ،على الفراء

معنى )إّل( إّل في اليمين  ا( إلىويأبون أن يكون جائًزا توجيه )لم ،بالعربية ينكرون هذا القول
 (،قام القوم لما أخاك) :لو جاز أن يكون ذلك بمعنى )إّل( جاز أن يقال :وقالوا ،خاصة
  . (3)«فيه (إّل)كل موضع صلح دخول  (، ودخولها فيإّل أخاك) :بمعنى

 
 
 
 

                                                           

 . 105انظر موصل الطالب و  ،5/268( البحر المحيط 1)

 . 279،مغنى اللبيب 2/305، إعراب القرآن للنحاس 106، 3/105( الكتاب 2)

 .  3/210انظر المحرر الوجيز و  ،15/496( جامع البيان للطبري  3)
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  السادساملبحث 

 رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى:
 چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ
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 رأي سيبويه في نوع الواو في قوله تعالى:
 (1) چ ۅ ۅ  ۋ ۋ ٴۇۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ

الواو للعطف عند صاحب  چ ۆ ۇ ۇ چ :قوله تعالى »قال الهمذاني 
الهمزة قبلها و  ،كلما عاهدواو  كفروا باآليات البينات :تقديره ،المعطوف عليه محذوفو  ،الكتاب

: هي التي ألحد وقيل ،الواو مزيدة :قال أبو الحسنو  ،اإلنكارو  دخلت للتوبيخ ،لالستفهام
 ،على تحريك الواوالجمهور و  ،إذ ال وجه لحركتها ؛ليس بشيءو  ،ُحر ِّكت بالفتح ،الشيئين

َفاِسُقونَ ﴿أن : أحدهما :فيه وجهانو  ،(2)بسكون الواو ﴾َأو  ﴿ قرئ و  الذين  :بمعنى (3) ﴾ال 
 التحويل بمنزلة )أم(و  )بل( للتركأنها بمعنى  :الثانيو  ،كثيرة اأو نقضوا عهد هللا مرار   ،فسقوا

 :يؤيد ذلك قوله تعالى بعده ،بل كلما عاهدوا ،ما يكفر بها إال الفاسقون و  :كأنه قيل ،المنقطعة
 ،المنقطعة )أم()أو( هذه بمعنى و :ثم قال ،قاله أبو الفتح چۅ ۅ  ۋ ۋ چ
  .(4)«افي الكالم كثير   كلتاهما بمعنى )بل(و 

في  ا وردتالخالف في هذه المسألة في حقيقة الواو الواقعة بعد همزة االستفهام كم
 چۅ ۅ  ۋ ۋ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ:اآلية
  :آراء ثالثةكما ورد عن النحاة ففيها و 

الهمزة و  ،أن الواو عاطفة ،النحاة ل  هو ما عليه جُ و  هو رأي سيبويه :األولالرأي 
» :و التي تدخل عليها ألف االستفهام(باب الوا )سيبويه في لالستفهام اإلنكاري، حيث قال

 ٿ چه: قال هللا تعالى جد   ،وهذه الواو التي دخلت عليها ألف االستفهام كثيرٌة في القرآن

 ڄ ڄ  ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

                                 
 . 100( سورة البقرة اآلية 1)

، 1/204،  إعراب ما يشكل من ألفاظ القرآن 1/99( القراءة ألبي السمال وابن مجاهد والعدوي في: المحتسب 2)
، 2/208، اإلتقان 1/353، مواهب األديب 2/73، معترك األقران 1/492،البحر المحيط 3/363شرح التسهيل 

، حاشية الصبان 1/91، المغني 2/1009، توضيح المقاصد 229، الجنى الداني2/39 الجامع ألحكام القرآن
 . 1/335، روح المعاني لأللوسي 2/58، حاشية الخضري 3/157

َك آَياٍت بَ  ﴿قبلها  99(  المقصود " الفاسقون " من اآلية  3) َنا ِإَلي  َزل  ُفُر ِبَها ِإَّلا ال َفاِسُقونَ َوَلَقد  َأن  َناٍت َوَما َيك   .﴾يِ 

 .347، 1/346( الفريد 4)
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وقال عزَّ  (2)چ چ ڃ ڃچفهذه الواو بمنزلة الفاء في قوله تعالى:  (1)چ ڃ
 :  .(4)«چ ۆ ۇ ۇچوقال:  ،)3(چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چوجلَّ

والهمزة  »لعكبري:حيث قال ا ،كما ذهب أكثر النحاة ،الواو في اآليات عاطفتانو  فالفاء
  .(5)« ا عاطفة، والواو ههنچ ۆ ۇ ۇ چ، كقوله تعالى: لالستفهام

والهمزة قبلها لالستفهام على معنى  ،الواو للعطف، چۇ چ: قوله تعالى» قال:و 
 . (6) «اإلنكار

وقد تدخل همزة االستفهام المفيدة لإلنكار على واو العطف، كقوله »  :قال الرضيو 
 ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ چ تعالى:

، چھ ھچ على عطف ،چۇ چ اآلية، فقوله: (7)چۈ ۈ ۆ ۆ
  .(8) «لوالهمزة إلنكار الفع

استعمال متبع  ،(ثم)و (الفاء)أختيها و  لى حرف العطف )الواو(همزة االستفهام عوتقديم 
ولقوتها وغلبتها وعموم تصرفها جاز دخولها على  » :حيث قال ابن يعيش ،في كالم العرب

 ۆ ۇ ۇچلى: من حروف العطف، فالواو نحو قوله تعا الواو والفاء و)ثمَّ(

وقوله:  ،(9) چٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چوالفاُء نحو قوله تعالى: ،چ ٴۇۈ ۈ ۆ

                                 
 . 98، 97( سورة األعراف آية 1)
 .99سورة األعراف آية   (2)

 . 17،  16( سورة الصافات اآلية 3)

  . 189، 3/188( الكتاب 4)
  1/204( إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث 5)
 .  1/79( التبيان 6)

 . 100،  99( سورة البقرة آية 7)

، البحر 2/24، 1/498، الدر المصون  1/197. وانظر: الكشاف  4/391الرضي على الكافية ( شرح 8)
 . 3/182، مفاتيح الغيب 1/125، التحرير والتنوير 1/498المحيط 

 .97( سورة األعراف اآلية 9)
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نحو  و)ُثم( (2) چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چوقوله:  (1)چچ ڃ ڃ چ
ء من حروف االستفهام وأسمائه غير الهمزة وال يتقد م شي (3)چۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چ قوله:

وقوله تعالى:  على حروف العطف، بل حروف العطف تدخل عليهن، كقولك: وهل زيد قائٌم؟
  (5)وقال الشاعر: (4)چڄ ڄڄچ

تتتع ِري  ِْ  ُهت  هتتتُ ُ تتتت هتتتُ آِتَيتتتنا َليتتتَت 
 

  (6)أو َيُحتتتتتتتتتتتوَلنا دون  اك ِحمتتتتتتتتتتتاِمي» 
 

واالستفهام له صدر الكالم، استأثرت عن أخواتها بتمام التصدير، » :قال ابن مالكو 
، ولم يدخلن عليها، فال يقال: قد قام زيد، فأقام (ثم)و والفاء وفدخلت على العواطف من الوا

نما يقال: قد قام زيد، أفقام أخوه؟ كما قال تعالى:   ڌ چأخوه؟ كما يقال: فهل قام أخوه؟ وا 

 ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چ(8)چک ک ڑ ڑ چ،(7)چڈ ڎ  ڎ ڌ

 .(9)«چۆئ

ث   وقال الزركشي   ومنها تقديمها على الواو وغيرها » :عن خصائص همزة االستفهام امتحد 
 ې ۉچ :قال هللا تعالى ؟لم أحسن اليككرمك، أو أأفلم  :فتقول ،من حروف العطف

 ۇئ وئ وئ ەئ چ :وقال تعالى چ ۆ ۇ ۇ چ :وقال تعالى، (10) چې ې

وكان القياس تأخيرها عن  ،(ثم)و دم الهمزة على حروف العطف الواو والفاءفتق ،چۆئ ۇئ

                                 
 .  85( سورة البقرة اآلية 1)

 . 108، وسورة  األنبياء  17( سورة هود اآلية 2)

 . 51( سورة يونس اآلية 3)

 . 14ورة هود اآلية ( س4)

، مغني اللبيب 1/554، وبال نسبة في مفتاح العلوم 3/302( البيت من الخفيف، وهو للكميت في شرح التسهيل 5)
، وفي 3/121، حاشية الصبان 2/349، شرح األشموني 2/984، توضيح المقاصد 3/174، الهمع 1/458

 دون ذاك الردى . برواية : أم يحولن من 2/684سر الصناعة 
 . 5/99( شرح المفصل 6)
 . 100( سورة األعراف اآلية 7)
 . 31( سورة الرعد اآلية8)
 4/111يل   ( شرح التسه9)
 . 75(  سورة البقرة اآلية 10)
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كما تقدم على سائر أدوات االستفهام، نحو  ؟وألم أحسن إليك ؟فألم أكرمك :فيقال ،العاطف
 :وقوله تعالى، (1) چپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ :قوله تعالى

فال يجوز أن يؤخر ، (3)چۅ ۋچ ، وقوله تعالى:(2) چڳ ڳ ڳ ڳ گ چ
ألن أدوات االستفهام جزء من جملة االستفهام،  ؛العاطف عن شيء من هذه األدوات

نما خولف هذا في الهمزة ،والعاطف ال يقدم عليه جزء من المعطوف ألنها أصل أدوات  ؛وا 
؛ ألن االستفهام له صدر على أنها األصل في االستفهام اوا تقديمها تنبيه  فأراد ،االستفهام
  .(4)« الكالم 

لذا لك صرفه علماء النحو عن ظاهره، و فلذ ،وظاهره تسلط االستفهام على حرف العطف
 ي تفسير ذلك على فريقين:انقسم أصحاب هذا الرأي ف

عاطفة على جملة  چ ۆ ۇ ۇچ في قوله تعالى: فريق يجعل الواو -أ  
  هو ظاهر رأي سيبويه.و  ،الصدارة ألن لها ؛وُقد ِّمت همزة االستفهام ،قبلها چھ ھچ

نما خصوا التقديم بالهمزة دون غيرها من كلمات االستفهام  ألن الهمزة متأصلة في  ؛وا 
هي تدخل على حروف و  فيه، األكثر استعماال  و  الحرف الموضوع لالستفهام إذ هي ؛االستفهام
 .(ثم)و الفاءو  الواو :العطف

فبقيتا على  ،دخلت عليهما ألف االستفهام ،فاؤهو  إنما هي واو العطف»  :قال الهروي  
نما تدخل ألف االستفهام على ثالثة أحرف من حروفو  ،فتحهما  الفاءو  هي الواوو  العطف، ا 

 .(5) «(ثم)و
 .فقلب ،التقدير: فأكلما جاءكم رسول: (6) چۈ ۆ ۆ چ: ففي قوله

وتكون الجملة  افعلى هذه الطريقة يكون االستفهام معطوف   ،أفكلما جاءكم رسول :وقيل 
 .قبلها معطوفة على التي

                                 
  101(  سورة آل عمران اآلية 1)

 . 16الرعد اآلية (  سورة 2)

 . 26( سورة التكوير اآلية 3)

  . 3/1007.و انظر اإلتقان في علوم القرآن  2/350( البرهان في علوم القرآن 4)
 . 118( األزهية في علم الحروف 5)
 .  87( سورة البقرة اآلية 6)
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 ۆ ۆ چ والعطف هنا على معنى الكالم المتقدم في قوله:» :قال العكبري حيث  

 .(1) « چۈ

الهمزة هنا للتوضيح والتقريع،  چۈ ۆ ۆ چقوله:  »:قال السمين الحلبيو 
 . (2)«عطفت هذه الجملة على ما قبلها، واعتني بحرف االستفهام فقدم ،والفاء للعطف

: الهمزة چ ۅ  ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ »:المحيط في البحرو  
واعتنى  ،والفاء لعطف الجملة على ما قبلها ،وهي هنا للتوبيخ والتقريع ،أصلها لالستفهام

بل يكون  ،ويحتمل أن ال يقدر قبلها محذوف ،فأكلما :واألصل ،بحرف االستفهام فقدم
، فكلما آتيناكم ما آتيناكم ،يا بني إسرائيلولقد آتينا  :قال كأنه ،العطف على الجمل التي قبلها

فعلتم ما فعلتم من تكذيب فريق وقتل  :أي ،ويحتمل أن يقدر قبلها محذوف جاءكم رسول،
  .(3)« فريق

وجوز أن تكون همزة  ،جوز طريقة الجمهور الذي يمثله الزمخشري  فريق ثان   -ب
دل عليه ما عطف عليه بحرف  ،وأن المستفهم عنه محذوف ،ي مبدأ الجملةاالستفهام ه

... وعلى هذه الطريقة تكون .أتكذبونهم فكلما جاءكم رسول :والتقدير في مثله ،العطف
 .ما عطفثم عطف عليها  ،بقيتها االجملة استفهامية مستأنفة محذوف  

أكفروا  :معناه ،الواو للعطف على محذوف، چۇ چ :حيث قال الزمخشري 
  .(4)« باآليات البينات وكلما عاهدوا

بقيتها ثم  اوعلى هذه الطريقة تكون الجملة استفهامية مستأنفة محذوف  » :في التحريرو 
فأما معنى الكالم فال  ،وال أثر لهذا إال في اختالف االعتبار والتقدير ،عطف عليها ما عطف

ألن العطف واالستفهام كليهما متوجهان إلى الجملة الواقعة  ؛يتغير على كال االعتبارين
 .بعدهما

                                 
 .  1/79( التبيان 1)
 .1/498مصون ( الدر ال2)

 .  1/468( البحر المحيط 3)

 .3/473، 1/498،  الدر المصون 2/350، وانظر: البرهان  1/304( الكشاف 4)
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 ی ی چ الكشاف( في هذه اآلية وفي قوله تعالى:والظاهر من كالم صاحب )

ام مع حرف أن الطريقتين جائزتان في جميع مواقع االستفه (1)چمئ حئ جئ ی

 ڈ چ(2)چې ې ې ۉ چوأما عدم تعرضه لذلك عند آيات ،العطف وهو الحق

فيما مضى من هذه  ،(4) چچ چ چ ڃ ڃ چ(3) چڈ
  .(5)« فذلك ذهول منه وقد تداركه هنا  ،السورة

والزمخشري اضطرب كالمه فتارة »  :في رأيه فقال حكى الزركشي اضطراب الزمخشري و 
فيقدر بينهما  ،تي بعدهايجعل الهمزة في مثل هذا داخله على محذوف عطف عليه الجملة ال

  .(6)« وتارة يجعلها متقدمة على العاطف  ،تعطف الفاء عليه ما بعدها ،ا محذوف  فعال  

وهذه الحروف، ليست بعاطفة على معطوف » :قد رد  الرضي رأي الزمخشري حيث قالو 
كانت كما قال لجاز وقوعها في أول عليه مقدر، كما يدعيه جار هللا في الكشاف، ولو 

 .  (7)«ا عليه، ولم تجئ إال مبنية على كالم متقدمالكالم، قبل تقدم ما يكون معطوف  

ه ابن مالك بقوله وقد حمل الزمخشري بعض ما جاء من ذلك في القرآن الكريم » :كما رد 
 چۆ ۇ ۇ چوله تعالى: على إضمار المعطوف عليه، فقال في ق

أكفرتم فكلما جاءكم رسول(، )، و(أكفروا وكلما عاهدوا)تقديره:  چۈ ۆ ۆچو
  .(8) «وهو إضمار ال دليل عليه، وال يفتقر تصحيح الكالم إليه

                                 
 . 165( سورة آل عمران   1)

 . 75( سورة البقرة  اآلية 2)

،األنبياء 106،يوسف 51،هود 16،يونس 169،األعراف 32،األنعام 65،آل عمران 44،76( سورة البقرة  اآلية 3)
 . 138،الصافات 60،القصص 80،المؤمنون 67، 10

 .  85( سورة البقرة  اآلية  4)

 . 1/597( التحرير والتنوير 5)
 .  2/350( البرهان في علوم القرآن 6)
 . 4/392( شرح الرضي على الكافية 7)
 . 4/111( شرح التسهيل 8)
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إلى أن االستفهام عن  نحوها للعطفو  قد ذهب فريق من القائلين بأن الواو في اآليةو 
 .بل هي في موضعها ،لم تقدم الهمزة عن تأخيرف ،العطف

عطف،  )واو( والصواب في ذلك عندي من القولة أنها» :يمثل هذا الفريق الطبري بقوله 
 ۈ ۆ ۆچاالستفهام، كأنه قال جل ثناؤه:  )ألف(أدخلت عليها

 ،(1)چې ېېېۅۅۉۉ ۈٴۇۋۋ
فقال: )قالوا  )وكلما( االستفهام على ألف ثم أدخل ،نبذه فريق منهم( كلما عاهدوا عهدا  و )

  (2).«سمعنا وعصينا، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم
وعندي جواز طريقة ثالثة وهي أن يكون االستفهام »  :التنوير بقولهو  صاحب التحريرو 

وهذا متأت  ،كلما جاءكم رسول إلخركم على مخالفاتكم استكبا أتزيدون  :والمعنى ،عن العطف
 ۇئ وئ وئ ەئچ :وكقوله تعالى ،في حروف التشريك الثالثة كما تقدم من أمثلة الواو والفاء

  (4) :وقول النابغة(3)چۆئ ۇئ
  أ تتتتتتتتتتتتت َتعتتتتتتتتتتتت اران إلتتتتتتتتتتتتى منهتتتتتتتتتتتتا

 

  ُفتتتتقني قتتتتد ستتتتمعُت وقتتتتد رأيتتتتت 
 

وقد استقريت هذا االستعمال فوجدت مواقعه خاصة باالستفهام غير الحقيقي كما رأيت 
  .(5)« من األمثلة 

كما أجاز  ،واو زائدة، حيث أجاز كونها عاطفةهو أن الو  ،لألخفش :الرأي ال اني
 ۇ ۇ چ:قال» :، حيث قال األخفشأكلما :والتقدير عنده على ذلك ،زيادتها

 ۆ چ :وهي مثل الفاء التي في قوله ،فهذه واو تجعل مع حرف االستفهام، چۆ

ئدتان في هذا فهذا في القرآن والكالم كثير، وهما زا، (6)چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ

                                 
 . 93( سورة البقرة اآلية 1)

 . 441، 1/439. وانظر 2/400( جامع البيان للطبري 2)

 . 51( سورة يونس اآلية 3)

 .4/112 ،1/597،التحرير والتنوير 119( البيت من الوافر، نسب للنابغة في: األزهية 4)

 .  1/597( التحرير والتنوير 5)

 . 87( سورة البقرة اآلية 6)
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َأَفال َتُقوم؟ وقولك للرجل:  (،؟ هلل َلَتْصَنَعنَّ َكَذا وَكذاَأَفأ)وهي مثل الفاء التي في قولك:  ،الوجه
  .(1)« ن شئت جعلت الفاء والواو ها هنا حرف عطفوا  

ه أبو حيان قوال  و  ه ابن عطيةو  ،(2)اضعيف   قد عد    .(3)اتكلف   عد 

واو عطف دخلت عليه همزة  چۆ ۇ ۇ چ :قوله» :رده الرازي بقولهو  
ن يحكم ألنه مع صحة معناه ال يجوز أ ؛وليس بصحيح ،الواو زائدة :وقيل ،االستفهام
  .(4)« بالزيادة

ابن هو رأي الكسائي و و  لتي لإلضراب،ا (بل)بمعنى  )أو( أنها في اآلية :الرأي ال الث
 .بتسكين الواو (5) ﴾َأو  ُكلاَما َعاَهُدوا﴿: مستدلين على قولهما بقراءة ،جني

الساكنة  (أو)هي  :وقيل»  :أما الكسائي فهذا ما نقله عنه النحاة كأبي حيان حيث قال 
  .(6)« قاله الكسائي (،بل)وهي بمعنى  ،وحركت بالفتح ،الواو

ال يجوز أن يكون سكون الواو في »  :على قراءة التسكين اجني فقد قال معقب  ابن أما و 
ل أن واو من قب چۇ چكقراءة الكافة:  ،هذه على أنه في األصل حرف عطف )أو(

نمالعطف لم ت ا فيكونان كالحرف ط معها يسكن بعدها مما ُيخلسكن في موضع علمناه، وا 
بسكون  ،(1)چڍ ڍ چ ، وقوله سبحانه:(7) چ ېئ ېئچالواحد، نحو قول هللا تعالى: 

 الهاء، فأما واو العطف فال تسكن من موضعين:

                                 
 .3/182مفاتيح الغيب ،1/492،البحر المحيط 4/393ر شرح الرضي على الكافية انظو 1/147( معاني القرآن 1)
 . 492/ 1( انظر البحر المحيط 2)
 . 185/ 1( انظر المحرر الوجيز 3)
 . 2/39.وانظر الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  3/182( مفاتيح الغيب 4)
، 1/204،  إعراب ما يشكل من ألفاظ القرآن 1/99مجاهد والعدوي في: المحتسب  ( القراءة ألبي السمال وابن5)

، اإلتقان 1/353، مواهب األديب 2/73، معترك األقران 1/492،البحر المحيط 3/363شرح التسهيل 
، 1/91، المغني 2/1009، توضيح المقاصد 229، الجنى الداني2/39، الجامع ألحكام القرآن 3/1068

 .  1/335، روح المعاني لأللوسي 2/58حاشية الخضري  3/157 حاشية الصبان
 .1/39نظر الجامع ألحكام القرآن،ا1/158الخضري ،حاشية 229الجنى الداني :انظر، 1/492( البحر المحيط 6)
 . 70، وسورة القصص اآلية  3( سورة األنعام اآلية 7)
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 أحدهما: أنها في أول الكلمة، والساكن ال يبتدأ به.
ن اعتمدت على همزة االستفهام قبلها فإنها مفتوحة، والمفتوح ال  واآلخر: أنها هنا وا 

و: كْرم زيد وعْلم هللا، وقد مضى ذكر نح ،إنما ذلك في المضموم والمكسور، يسكن استخفاف ا
ا، إال أن معناها معنى  )أو(ذلك، فإذا كان كذلك كانت   ،للترك والتحول (بل)هذه حرف ا واحد 

؛ فكأنه قال: بل أهي شاء؟ (2) بُ أت ْاءإنها إلالمنقطعة، نحو قول العرب:  (أم)بمنزلة 
َفاِسُقوَن بُ ُكلاَما َعاَهُدوا )هاهنا، حتى كأنه قال:  )أو(فكذلك معنى  ُفُر ِبَها ِإَّلا ال  َوَما َيك 

ُهت   ًدا َنَبَ ُه َفِريٌق ِمن  فكأنه  ،چۅ ۅ  ۋ ۋ چ، يؤكد ذلك قوله تعالى من بعده: (َعه 
 .(بُ كلما عاهدوا عهًدا.... بُ أك رهت َّل يؤمنون )قال:

موجودة في الكالم كثير ا،  -(بل)وكلتاهما بمعنى -المنقطعة  (أم)هذه التي بمعنى  و)أو(
يقول الرجل لمن يتهدده: وهللا ألفعلن بك كذا، فيقول له صاحبه: َأْو ُيحسن هللا رأيك، أو 

لى نحو هذا يغير هللا ما في نفسك؛ م عناه: بل يحسن هللا رأيك، بل يغير هللا ما في نفسك، وا 
  (3) ذهب الفراء في قول ذي الرمة:

حى َُ قرِن الْمس في َروَنِق الضُّ  (4)«وصورِتها أو أنت في العين أملحُ    بدت م 
 .إال أن ما عليه الجمهور هو رأي سيبويه

 .(5) «وهذا كله متكلف، والصحيح قول سيبويه» بن عطية: قال ا 

                                                                                               
، ولم أجد شيئا  عن القراءة بالتسكين في كتب القراءات ، وانظر ما ورد في ذلك في:  127( سورة األنعام اآلية 1)

 . 241/ 5، الخزانة  306/ 1ئص ، الخصا 284جمل الخليل 

، وشرح 128ي ة ، واألزه1/99، والمحتسب  403/ 1، التبيان  172/ 3( قول عن العرب ، انظر الكتاب 2)
ل  افية 8/98المفص   .3/1219، وشرح الكافية الش 

، قرن الشمس: أعالها. وقوله: "وصورتها" بالجر 1857( البيت من الطويل وهو لذي الرمة في ملحق ديوانه 3)
ني إلى ذي الرمة، ولم أجده في : "والبيت نسبه ابن ج4/424عطف على "قرن"، ويقول البغدادي في الخزانة 

، وبال نسبة في: معاني 67، 11/65، الخزانة 14/54، اللسان 121، األزهية  2/460ديوانه"، الخصائص 
، واللباب في علل 1/209، شرح جمل الزجاجي 215، جواهر األدب 1/478، اإلنصاف 1/73القرآن للفراء 

، 8/23، 2/148، 1/492، البحر المحيط 9/597، 2/380، 1/167، الدر المصون 1/424البناء واإلعراب 
، التحرير والتنوير 4/640، فتح القدير 2/100، 1/38، زاد المسير 16/100، 1/463الجامع ألحكام القرآن 

 .  1/353، مواهب األديب 1/115، درج الدرر في تفسير اآلي والسور  1/564
،حاشية 229، وانظر الجنى الداني 1/492البحر المحيط   3/363انظر : شرح التسهيل و 1/99( المحتسب 4)

 1/39، وانظر الجامع ألحكام القرآن 1/158الخضري 
 . 185/ 1( انظر المحرر الوجيز 5)
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 (أو)هي  :وقيل ،قاله األخفش ،هي زائدة :واختلف في هذه الواو فقيل» :قال أبو حيانو 
 :وقيل ،وكال القولين ضعيف ،قاله الكسائي ،(بل)وهي بمعنى  ،وحركت بالفتح ،الساكنة الواو
  .(1)« وهو الصحيح  ،واو العطف

 :فالقول قول سيبويه ألمور

قال و  ،غيرهو  كما سبق عن الرضي ،أن القول بزيادة الواو مردود عند النحاة :أولها
وقد بينا فيما مضى أنه غير جائز أن يكون في كتاب هللا حرف ال معنى له، »  :الطبري 

من قوله:  و)الفاء( ()الواو فساد قول من زعم أنفأغنى ذلك عن إعادة البيان على 
 (2) .«زائدتان ال معنى لهما چۆ چ چۇچ

من عمل و  التي للشك أو للتخيير،)بل( إنما هو في )أو( أن القول بأنها بمعنى  : انيهاو
 املها على أنها )أو( ال )الواو(.بقراءة التسكين فقد ع

ك: )َأو( التي للشو امستفهة االقال العكبري في الفرق بين )الواو( العاطفة بعد همز فقد  
في كتاب  اأنهو أ)فقال عمر:  -صلى هللا عليه وسلم -حديث موت النبي  (3)وفي حديثها» 
، چۆ ۇ ۇ چكقوله تعالى:  ،الصواب: فتح الواو والهمزة لالستفهام،(4)(هللا؟

  عاطفة،التي للشك؛ ألن تلك ال تقع إال (أو)وليست  ،وتسكينها ضعيف ،والواو ههنا عاطفة
ُكلاَما ﴿وقد قرئ في الشاذ  وذلك من تسكين الواو المفتوح؛ لثقل الحركة  ،بسكون الواو ﴾َأو 

بل هي في معنى المفتوحة ذكره ابن جني في  ،الوجه للعطفعلى الواو، وليست على هذا 
  (5) «.المحتسب

 :ما استشهد به ابن جني من قول الشاعر : ال هاو 
حى َُ قرِن الْمس في َروَنِق الضُّ  (6)«العين أملحُ  وصورِتها أو أنت في   بدت م 

                                 
 . 1/492( البحر المحيط  1)
 . 1/439، وانظر 2/400( جامع البيان 2)

 ( الضمير يعود على السيدة عائشة رضي هللا عنها .3)

 . 146/ 8 فتح الباري شرح صحيح البخاري  (4)

 . 1/204إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث  1/204( 5)

،حاشية 229، وانظر الجنى الداني 1/492البحر المحيط   3/363، انظر : شرح التسهيل 1/99( المحتسب 6)
 . 1/39، وانظر الجامع ألحكام القرآن 1/158الخضري 
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وربما جعلت العرب )َأْم( إذا سبقها استفهام ال » :ذكره الفراء بقوله ،)أو(إنما هو في 
؟ بالظلم ( فيقولون: هل لك قبلنا حق أم أنت رجل معروفبل)على جهة  فيه (1)(أي)تصلح 

  (2) وقال الشاعر: ،معروف بالظلم يريدون: بل أنت رجل
َلتتتتتتتت   ِري َأَستتتتتتتل َمى َتَ و   فتتتتتتتو ْ متتتتتتتا أد 

 

  ٌِإَلتتتتتتتتتي  َحِبيتتتتتتتتتب ُُّ ُت َأت  ُكتتتتتتتتت تتتتتتتتتو   َأِت النا
 

 بل كل إلي  حبيب. :معناه

 ،نها نسق ا مفرقة لمعنى ما صلحت فيه )أَحٌد(فيجعلو  وكذلك تفعل العرب في )أو(
ن  ،ي كالم ال يراد به أحدٌ ، فإذا وقعت فاأو عمر   اكقولك: اضرب أحدهما زيد   )إحدى(و وا 

فال تبرح  ،اذهب إلى فالن  أو دع ذلك ي الكالم:( كقولك فبل)صلحت جعلوها على جهة 
 )بل(،فِّي معنى  ، وجعل )أو(قد رجع عن أمره األول (الرجل)أن فقد دلك هذا على  ،اليوم

 :بعض العرب وأنشدني (3) چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ -تعالى  – ومنه قول ّللاَّ 
حى َُ قرِن الْمس في َروَنِق الضُّ  وصورِتها أو أنت في العين أملحُ    بدت م 

  (4) .«يريد: بل أنت 

 ،أخت الواو)بل( إنما هو في )أو( أن ما ذهب إليه ابن جني من القول بمعنى  :رابعهاو 
ال يجوز أن يكون » : حيث قال في قراءة التسكين ،ال في الواو الداخل عليها همزة االستفهام

 چۇ چصل حرف عطف، كقراءة الكافة: سكون الواو في )أو( هذه على أنه في األ
نما يسكن بعدها مما ُيخلط معها  ،من قبل أن واو العطف لم تسكن في موضع علمناه، وا 

                                 
  . السياق يقتضي أن يكون المراد" أم" فلعله خطأ من الناسخ ( 1)
، 129، األزهية 126ة ( البيت من الطويل ، وتغولت المرأة : تلونت، والبيت بال نسبة في الصاحبي في فقه اللغ2)

، التفسير 19/490، 2/493، جامع البيان 3/200، الهمع 6/102، الدرر 12/135، 10/421اللسان 
بروايه : أم البوم،أ،  وفي مفاتيح  7/220،وأنشده الثعلبي 10/112، 8/193،"تهذيب اللغة" 17/184البسيط 
، 1/102سلمى في :تعليق من  أمالي ابن دريد  ، برواية : أم القوم،ونسب لعقبة بن زهير بن أبي3/556الغيب 

 برواية:   
 فوْ ما أدري أسلمى ت ولت ... أت الحلت أت كُ إلى حبيب

 .147( سورة الصافات اآلية 3)

  . 1/72( معاني القرآن للفراء 4)
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 ڍ چ ، وقوله سبحانه:(1) چېئ ېئچفيكونان كالحرف الواحد، نحو قول هللا تعالى: 

 بسكون الهاء، فأما واو العطف فال تسكن من موضعين: ،(2) چڍ
 أحدهما: أنها في أول الكلمة، والساكن ال يبتدأ به.

ن اعتمدت على همزة االستفهام قبلها فإنها مفتوحة، والمفتوح ال  واآلخر: أنها هنا وا 
 -بمعنى )بل(وكلتاهما -يسكن استخفاف ا...... و)أو( هذه التي بمعنى )أم( المنقطعة 

موجودة في الكالم كثير ا، يقول الرجل لمن يتهدده: وهللا ألفعلن بك كذا، فيقول له صاحبه: َأْو 
ُيحسن هللا رأيك، أو يغير هللا ما في نفسك؛ معناه: بل يحسن هللا رأيك، بل يغير هللا ما في 

لى نحو هذا ذهب الفراء في قول ذي الرمة:   (3) نفسك، وا 
حى َُ قرِن الْمس في َروَنِق الضُّ   (4) «وصورِتها أو أنت في العين أملحُ    بدت م 

 

ُكلاَما ﴿قد ع د العكبري قراءة  :خامسها والواو ههنا  » :من الشاذ فقال ﴾َعاَهُدوا  َأو 
ت )أو( التي للشك؛ ألن تلك ال تقع إال عاطفة، وقد قرئ عاطفة، وتسكينها ضعيف، وليس

بسكون الواو، وذلك من تسكين الواو المفتوح؛ لثقل الحركة على  ﴾َأوُكلاَما ﴿ (5)في الشاذ
الواو، وليست على هذا الوجه للعطف، بل هي في معنى المفتوحة ذكره ابن جني في 

 . (6)« المحتسب
 

                                 
 . 70، وسورة القصص اآلية  3( سورة األنعام اآلية 1)

  . 127ية ( سورة األنعام اآل2)

 .283 ( سبق تخريجه صـ 3)

 . 1/99( المحتسب 4)

 .275( سبق تخريج القراءة صـ 5)

 . 1/204عراب ما يشكل من ألفاظ الحديث ( إ 6)
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 الصرفية آراء سيبويه

 الباب الثاني 
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  المبحث األول

في  رأي سيبويه
اشتقاق كلمة 

 )النَّاس(
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 في اشتقاق كلمة " الناس " رأي سيبويه
هي فاء و  عند صاحب الكتاب: )أناس( حذفت همزته، (الناس)أصل و  »قال الهمذاني: 

 :(1)هي طعام يعمل من الزبد، قال الشاعرو  الكلمة تخفيفا، كما قيل: لوقة في: ألوقة،
َََ َََك أ  ث  ي  د  ح  َََى ع  ه  ش  َََن  د  ن   ة  لوق َََأ   ن  ا م 
 
 

 ... 

يقال: األناس،  (2)حذفها معهما كالالزم ال يكدو  الالم كالعوض منهاو  وجعلت األلف
 )إنسي(و )أناس(و يشهد ألصله: )إنسان(و  السين على هذا مزيدة،و  فاأللف التي بين النون 

 أنهم يؤنسون أي: يبصرون، كما سمي الجن الجتنانهم،و  وا بذلك لظهورهم)أناسي( سم  و
 يستأنس بهم. قيل:و 

ن أصله: )ناس(و  في الكلمة حذف، ليسو  قال غيره:و   هي و  اوو  األلف منقلبة عنو  ا 
 .(3)«ا إذا تحرك اشتقاقه من: ناس ينوس نوس  و  عين الكلمة

 والعلماء في اشتقاق )ناس( على مذاهب: 
 )ال( فيو أن أصل )ناس(: أناس من أنس افقه:و  ن  م  و  أولها: مذهب سيبويه

أصل و  »هو ما صرح به الخليل بقوله:و  ة،ال يجتمعان إال للضرور و  )الناس( بدل من الهمزة، 
 .(4)«ا الناس: أناس، إال أن األلف حذفت من األناس فصارت: ناس  

 (الناس)الالم قلت الناس؛ إال أن و  مثل ذلك أناس، فإذا أدخلت األلفو  :»قال سيبويهو  
وافقهما و  ،(5)«تعالى ال يكون فيه ذلكو   تباركم هللااسو  يكون نكرة،و  الالمو  قد تفارقهم األلف

واختلف النحويون في اشتقاقه: فمذهُب » ، حيث قال السمين الحلبي : الفراء من الكوفيين
 .(6) «سيبويه والفراء أنَّ أصَله همزٌة ونون وسين واألصل: أناس اشتقاقا  من األنس 

                                 
 وهو بال نسبة في أساس البالغة ،لّوق الطعام : لّينهو  ( صدر بيت من الطويل وعجزه: يعجلها طيان شهوان للّطعم،1)

دواء و  شمس العلوم ،26/365، تاج العروس 9/235تهذيب اللغة  ،1/102، مجمل اللغة 4/1447الصحاح  ،1/118
 .1/2088الكلوم 

محمد نظام الدين الفتيح " ال /صوابها كما ورد في الطبعة الجديدة بتحقيق، و هكذا وردت في النص المعتمد في البحث( 2)
 المدينة المنورة . ،طبعة دار الزمان 1/146كاد " ي

 .1/217( الفريد 3)

 .7/303( العين 4)

 .1/171، وانظر المقتضب 2/196( الكتاب 5)

 . 1/119المصون ر الد (6)
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 (1)منه قول الشاعر: و  على الناس، )اإلنس(قوع و  وحجة هؤالء
ََََََ ََََََي ال  م   ومََََََا س  ََََََن   ِ   إل   ان  نس   ه  س 

 
 
 

َََََََََو ل الق   َََََََََ أ  ل  إ   ب  ل  َََََََََق  ت  ي   ه  نَّ  ب  لَّ
 
 

 (2) وقوله:
َََََ َََََ نََََََاس  أ   ل  وك  ََََََب   ل  خ  د  ت ََََََ وف  س   مه  ن  ي 

 
   َََََه  ي  و  د َََََت   ة  ي  ِ  ن  م   ر  ف  ص  َََََن  هَََََا ا  ل  ام 

كل منهما أصل و  لغتان، (أناس)و )ناس(: أن افقهو  منو  ب الكسائيثانيها: مذهو  
 فهي من: ناس ينوس نوسا، إذا تحرك. )ناس(برأسه، أما 

أناس( قال الكسائي: هما لغتان، ليست إحداهما أولى من و  )ناس» حيث قال الكسائي: 
 (3)« .األخرى 

ن وافق الكسائّى فى هذا القول: إنه مأخوذ من الّنوس، قال ابن الشجري : " وقال بعض م
(: ذو نواس، لضفيرتين 2مصدر ناس ينوس: إذا تحّرك، ومنه قيل لملك من ملوك حمير )

 (4) "كانتا تنوسان على عاتقه
 واحتج أصحاب هذا المذهب بأمرين: 

لو كانت من )أنس( لصغرت على )أنيس(، و  : أن )ناس( تصغر على: نويس،اِول
لو كان ذلك األصل و  العرب تصغر ناسا نويسا، نيدل على ذلك: أ» حيث قال الكسائي: 

 .(5)«لقالوا: أنيس

ا من الهمزة في )أناس( إذ لو كان ذلك لما اجتمع : أن )أل( في )الناس( ليست عوض  الثاني
 (ناٌس )ة وهي فاء قولهم: ومّما حذفوا منه الهمز »  ، قال الثمانيني :المعوض عنهو  العوض

                                 
 .1/124، تاج العروس 1/119( البيت من الطويل وهو بال نسبة في الدر المصون 1)

، جمهرة اللغة 199، سمط اآللي 197، 1/136، مغني اللبيب 256ربيعة في ديوانه  بن ( البيت من الطويل وهو للبيد2)
، وبال 161، 6/159/160الخزانة ،6/283، الدرر اللوامع 85، شرح شواهد الشافية 1/150، شرح شواهد المغني 232

مغني اللبيب /1/191، شرح شافية ابن الحاجب 5/114يعيش على المفصل  ، شرح ابن1/139نسبة في اإلنصاف 
 . 3/378، همع الهوامع 2/537، 1/402، شرح شواهد المغني 1/48

 .63( معاني القرآن للكسائي 3)

 ، إعراب القرآن وبيانه1/828، المفردات في غريب القرآن 1/23انظر التبيان  و 190، 1/189أمالي ابن الشجري  (4)
 . 6/245، اللسان 1/13

، البيان 1/23، التبيان1/187إعراب القرآن للنحاس  ،  188/ 1ابن الشجري  : أمالي، وانظر63( معاني القرآن للكسائي 5)
 .3/10، نهاية األرب 1/53في غريب إعراب القرآن 
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)ُفعال(، فأسقط الهمزة وبقي: )ناٌس( على وزن )عاٍل( على وزن  ناٌس(أُ )واألصل فيه: 
ا من المحذوفة؛ يدّلك لّناُس(اوألزموه األلف والالم فقالوا: ) ، إاّل أّن األلف والالم ليستا عوض 

ا أّنهم لم ، ويدّلك : )بالّناس( و)للّناِس(يقطعوا همزتها ووصلوها فقالوا على أّنها ليست عوض 
ا من الهمزة أّنهم قد جمعوا بينها وبين الهمزة قال الشاعر ا على أّنها ليست عوض   (1): أيض 

َََََََََََََََََََََََََََََََل  طَّ ايَََََََََََََََََََََََََََََََا ي  ن  الم   إنَّ   ن  ع 
 

   ََََََََََََََع ِ  ل  ََََََََََََََى ا ََََََََََََََي  ن  اآلم   اس  ن   (2) «ان 
عوض من الهمزة و الجمع بينهما في النحاة كالرضي و ابن عصفور بأن )أل( بعض   وردّ  

ن الالم فيه عوض من الفاء ما )الناس( فإوأ »الشعرية ، قال الرضي : البيت للضرورة 
 (إن المنايا يطلعن على األناس اآلمنينا )، وال يجتمعان إال في الشعر كقوله: (أناس)وأصله 

  .(3) «إال أنها ليست الزمة، إذ يقال في السعة ناس  -
 

                                 
، شرح الرضي على الكافية 1/188، أمالي ابن الشجري 3/151( البيت من مجزوء الكامل وهو بال نسبة في الخصائص 1)

 . 6/11، اللسان 2/10، نهاية األرب 1/119، الدر المصون 1/382

 . 400، 399/ 1شرح التصريف للثمانيني  ( 2)

 .  139/ 2الجمل  ، و انظر شرح ابن عصفور على382/ 1شرح الرضي على الكافية ( 3)
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 في أصل رأي سيبويه 
ل( ووزنها   )َأوَّ

 املبحث الثاين
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ل(في أصل كلمة رأي سيبويه  ووزنها)َأوَّ
ل( «:(1) چڈ ڎ ڎ ڌ ڌچ :قال الهمذاني في تناوله لقوله تعالى  وزنه )أفَعُل()َأوَّ

فل يجوز  ،(َفعَّل)أو  ،(فوعًل )أو  ،(أفَعًل )الهمزة فيه مزيدة بداللة أنه ال يخلو من أن يكون و 
كما  ،)ِمْن( فتتصل به ،هذا أّول من هذا :ألجل أنك تقول (؛فّعل)ال و  (فوعل)أن يكون 

ذلك ال يكون إال في و  ،هو أفضل من زيد :تتصل بـ)أفعل(التي للتفضيل في قولك
ذا كان كذلك ثبت أن الهمزة فيه مزيدةو  ،مثال)أفَعل( هذا مذهب و  زنه ما ذكرت ...و  أنو  ،ا 

أصله و  ،وئوال إذا لجأو  ْأالو  أل يئلو  مذهب الكوفيين أنه)أفعل( منو  ،(2)صاحب الكتاب
 أدغمت األولى فيها كما خففت من مقروءةو  ااوً و  ثم خففت الهمزة الثانية بأن قلبت ،)أوءل(

 ،من آل يئول (أفعل)قيل هو و  ائد،ام على إجراء األصلي مجرى الز اإلدغو  خطيئة بالقلبو 
ل(أصله و  فعل به ما فعل بالوجه و  ،العين مكانهو  ،ثم قلبت بأن جعل الفاء مكان العين )َأوَّ

 (3)«.فوزنه على هذا )أعَفُل(  ،اإلدغامو  الذي من القلب
 :اوالبحث في هذه المسألة يتضمن أمورً 

ل(زن و  :أوًل   :مذاهب كما ذكر الهمذانيفيه و  وأصله )َأوَّ
ل(وزن و  في أصل ردو  وتفصيل القول فيما   :من خلف على ثلثة مذاهب )َأوَّ

 :افقهو  منو  مذهب سيبويه – 1
 . (أوول)، فأصلهااوانو  عينهو  فاؤهو  ،الهمزة فيه مزيدةو  (أفعل()أّول)زن و  أن

ل(أما و »:قال سيبويه مررت بأّول و  ل منه،وّ يدلَّك على ذلك قولهم: هو أَ  ،فهو)أفعل()َأوَّ
 .(4)« منك

معناه )أفعل( أال و  اوانو  العينو  ألن الفاء)أول(ومثل ذلك» :نص على ذلك المبرد فقالو  
 .(5) «األولىو  لاألوّ و  ل منهترى أنك تقول هو أوّ 

 ب .كَ وْ كَ و  ندَ دَ  :مثل ،احد له نظير في اللغةو  العين من جنسو  مجيء الفاءو  
                                                           

 . 41سورة البقرة آية  (1)
 .3/195الكتاب  (2)
 . 1/282الفريد  (3)
 . 3/195الكتاب  (4)
 . 1/357المقتضب  (5)
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ل(»  :قال الفارسي   من موضع االعين جميعً و  الفاءو  ،وزنه)أفعل( فالهمزة فيه زائدة)َأوَّ
 .(1)«احد و  من موضع (كوكبو  )َدَدن:العين في قولكو  احد كما أن الفاءو 

 .(2) «ى( لَ عْ )فُ و ل(عَ فْ )األولى( بمنزلة)أَ و )األول » :في التهذيبو  

ل(لـ لعْ وعلى هذا المذهب ال فِ  نما »:، فّصل ذلك ابن جني فقالالعينو  العتلل الفاء)َأوَّ وا 
لحدث هناك  فلو قالوا فيه)فَعل يفَعل( ،واناو  عينهو  فاءه ألن؛ لم يستعملوا الفعل من)أول(

، فالمضارع منه إنَّما يجيء على )َيْفِعل( ااوً و  ذلك أنَّ )َفَعل( إذا كانت فاؤهو  ،يتدافعان شيئان
نحو:  ،مضموم العين افالمضارع من: َفَعَل، أبدً  ،ااوً و  عين الفعل إذا كانتو  َعَد َيِعُد،و  نحو:

هذا متناٍف و  ،ن العين من )َيْفَعل( مضمومًة مكسورًة في حالفكان يجب أن تكو  ،َقاَل َيُقولُ 
ذا كانت الواو لم تأت فاءً و  ،مع ما ينضاف إليه من ثقل الواوين ا حتى إنه ليس في المً و  ا 

فل  ،(4) كوكب() و أكثر من باب)َدَدن( (3) (قلِ )قَ و س(لِ نه من باب)سَ ( مع أتُ وْ عَ )وَ  الكلم
  .(5)«أجدر لقلة باب)ددن(  اعينً و  يجوز اجتماع الواوين فاءً 

 :افقه من الكوفيينو  منو  مذهب الفراء :الثاني
ل(أن  ل(فـ ،ضع الفاءفقلبت الهمزة في مو  ،إذا نجا (لئِ وأل يَ )من )َأوَّ على هذا )َأوَّ

ثم  ،(فصارت)أوول ااوً و  فت الهمزة بأن أبدلتفِّ فخُ  (أوأل)األصلو  (فوعل)زن و  الرأي على
ل(أدغمت األولى في الثانية فصارت  . )َأوَّ

 .(6)حكاه ثعلب عن الفراء 

 .(7)الزبيدي هذا الرأيو  ح السيوطيقد رجَّ و  

                                                           
شــرا الرضــي علــى  ،1/49التبيــان  ،2/600ســر الصــناعة  ،3/339وانظــر األصــول  ،87المســائل البغــداديات  (1)

 . 1/326البحر المحيط  ،2/99ية الشاف
 . 15/327ب اللغة يتهذ  (2)
 أي : باب ما فاؤه والمه من جنس واحد .  (3)
 ومنه)أول( . ،أي : باب ما فاؤه وعينه من جنس واحد  (4)
 . 202، 2/201المنصف البن جني   (5)
 ،3/333ول األصــ ،90وانظــر هــذا الــرأي فــي المســائل البغــداديات  ،357والممتــع  2/202رأيــه فــي المنصــف   (6)

الجـامع ألحكـام القـرآن للقرطبـي  ،1/315،316الدر المصـون  ،1/91مشكل إعراب القرآن لمكي  ،1/49التبيان 
1/332، 333  . 

 . 195/ 2انظر الهمع  (7)
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 :فه غيرهما من النحاة ألمور منهاعَّ بينما َض  

القياس و  أبدلوها ثم أدغموهاو  خّفف هؤالء الهمزة الثانيةحيث  ،المخالفة للقياس -أ
 يقتضي حذفها .

ألن القياس في تخفيف مثل هذه  ؛خالفوا القياس في تخفيف الهمزة » :قال الفارسي
 .(1) «تحذف و  حركتها على الساكن قبلها الهمزة أن تلقى

ل(استعمال  »:قال الفارسي ،)فوعل( ال زنه)أفعل(و  ( دليل علىنْ )مِ ـــــباقترانه  – ب  )َأوَّ
: لكن يقالو  ،فوعل منه :فل يقال ،بـ)من( ( ال يستعملألن)فوعًل  ؛بـ)من( يرّد قولهم امتلو  
 .(2) ( «منه َعلَ فْ )أَ 

 :فكما أن)أطول( ،هو أطول منك :هو أول منك بمنزلة قولهمقولهم:  »:وقال ابن جني
ل(فكذلك ،أفعل  .(3) «( لذاكنْ ( لهذا كلزوم)مِ نْ لزوم)مِ و  )َأوَّ

ألنه لو كان في  » جني: ذكره ابن ،أنـه لم يأت على أصله في أي موضع – ج
 .(4) «لم نسمعهم نطقوا به هكذا و  ،األصل)أوأل( لجاز أن يجيء على أصله

 :نسب لبعض الكوفيين :الثالث 

ثم قلبت  ،الثانية فاؤهو  األولى زائدة ،أصله:)َأْأَول( بهمزتينو  ،إذا رجع )آَل َيُئوُل( من أنه 
ثم فعل به ما فعل في الوجه الذي قبله  ،العين فصار:)َأْوَأل( بوزن )أَْعَفل( فأخرت الفاء بعد

 اإلْدَغام .و  من القلب

فأصل الكلمة أّول، ثّم أّخرت الهمزة الّثانية  ،وقال بعضهم: من آل يئول »:قال العكبري  
  (5) «.ذي قبله، فوزنه اآلن)أعَفل(الفجعلت بعد الواو ثّم عمل فيها ما عمل في الوجه 

                                                           
 . 1/49. التبيان 3/333، وانظر األصول 90المسائل البغداديات   (1)
ائــــتلف  ،5/2333االرتشــــاف  ،358ممتــــع ال ،219، وانظــــر إعــــراب القـــرآن للنحــــاس 90المســـائل البغــــداديات   (2)

 . 86النصرة 
 . 3/201المنصف   (3)
 . 358وانظر الممتع  ،3/201المنصف   (4)
الجــامع ألحكــام القــرآن  ،911ومشــكل إعــراب القــرآن لمكــي  ،219وانظــر إعــراب القــرآن للنحــاس  ،1/49التبيــان   (5)

1/332، 333 . 
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  (1) . وزن قلب ال لعدم السماع بما فيه من ؛ف النحاة هذا الرأيقد ضعَّ و 
ل()أَ استعمالت :اثانيً   .وَّ
ل(لـ  :استعمالن)َأوَّ
 ال آخر  .و  ما له أول   :منه قولهمو  ينّون و  ينصرف ايستعمل اسمً  -1

 (2) «.أولة بالتاء مصروفة  :وفي محفوظي أن مؤنثه» :قال أبو حيان 

نما تظهرو  »:فيمنع من الصرف قال الرضي يستعمل صفة – 2 ل(صفيةو  ا  بسبب  )َأوَّ
 لم تعتبر ،هو أسبق فصار مثل: مررت برجل أسد: أي جريء فل جرمو  ،ه بالمشتقتأويل

التفضيلية بعده  أو ذكر )من( ،أّول اا نحو: يومً صفيته إال مع ذكر الموصوف قبله ظاهرً و 
 .(3) «اصريحً  اليس اسمً  ل(عَ فْ ظاهرة إذ هي دليل على أن )أَ 

 :على أربعة أوجهل()َأوَّ وتأتي
 ڱ ڱ  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چمنه قوله تعالى و  أن تضاف إلى نكرة -أ 

 َأنو  اجَتمع فيه لزوُم النكرة ،أّوُل َرُجلٍ  فِإن أضفَت فقلت: هذا»  :قال سيبويه (4) چ ں ں
 .(5)«ااختصارً و  اجاِل، فحذف استخفافً ذلك ألنه أراد أن يقول: أّوُل الرَّ ، و هو يريد الجمعو  ُيلَفظ بواحدٍ 

يدل على و  »:قال ابن جني ،أمسمن ما رأيته منذ أول  :نحو أن تستعمل مع)ِمن(  -ب 
ذلك قولهم: ما لقيتك مذ أول من و  الذي للتفضيل،( َأْفَعل)به على حد اتصالها بـ  ْن(مِ ) ذلك اتصال

 .(6)«أكرم من عمروو  أفضل من زيدفجرى هذا مجرى قولك: هو  ،أمس
 .(7) چ ىئ ىئ ىئ چ :نحو قوله تعالى ،أن تضاف إلى معرفة - ج
  األوائل .و  األولون و  األوالنو  األول :مثل (أل)أن تأتي مقترنة بـ -د  

منه قول و  ،أن يبنى على الضمجاز  يخص)أول ( من أحكام أنه إذا نويت إضافتهمما و  
 (1) :الشاعر

                                                           
 . ،1/49التبيان  ،219 انظر إعراب القرآن للنحاس  (1)
 .  5/2333االرتشاف   (2)
 .  3/461شرا الرضي على الكافية   (3)
 .  96سورة آل عمران آية   (4)
 .   1/203الكتاب   (5)
 .  2/600سر الصناعة  (6)
 .  143سورة األعراف اآلية  (7)
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َْ مــــــــا أْدِري  نــــــــي  ْوَجــــــــلد و  َلَعْمــــــــرد  ا 
 

  ــــــــةد أْولد و المنْي ــــــــدد ــــــــا َتْع ن  علــــــــى أيِْ
 

لرفعت » :قال الفراء كما  ،أال ترى أنها مسندة إلى شيء هي أوله ،ألنه غاية؛ ()َأوَّ
 .(2) «أن )بعد( كذلكو  تعرف أن )قبل( ال يكون إال قبل شيء،

 

                                                                                                                                                                          
ـــه  (1) ـــن أوس فـــي ديوان ـــل وهـــو لمعـــن ب ـــة األدب  ،36البيـــت مـــن الطوي وشـــرا  ،294، 289، 245، 8/244وخزان

وأوضــح  ،8/140وبــل نســبة فــي األشــباه والنظــائر  ،11/772"كبــر"،  5/127ولســان العــرب  ،2/51التصــريح 
، 4/87وشـرا المفصـل  ،23وشـرا قطـر النـدى  ،6/505األدب  وخزانـة ،493وجمهرة اللغـة  ،3/161المسالك 

  .3/35والمنصف  ،3/246" والمقتضب  13/438""،  9/261ولسان العرب  ،6/98
 .  1/320معاني القرآن للفراء  (2)
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 رأي سيبويه في أصل " آية "
 اأعلت العين بالقلب ألف   )أيية(: األصلو  ،فأما )آية( فـ )فعلة( عند الخليل» : قال الهمذاني

تسلم و  األصل أن تعتل الالمو  ،كما أعلت الالم في نحو )حياة( ،انفتاح ما قبلهاو  لتحركها
 عين .ال

لت في كما أبد ،فأبدلت األلف من الياء ،استثقل التضعيف ،عند سيبويه )فْعلة( أيةو 
كما حذفت من  ،فأعلت ثم حذفت الالم ،)أيية(أصلها : قيلو  األصل طيأّي،و  ،)طائي(
لئال يلزم فيه  ،بل حذفت العين: قيلو  ،هذا )فاعة(و  ،األصل بالية  و  ،الة  ما باليت به ب: قولهم

 لتحركها افقلبت العين ألف   ،)َفِعَلة(: )أيية(أصلها : قيلو  ،فيثقل ،م في دابةم ما يلز من اإلدغا
)شويت( و ألن باب )طويت( ؛األصل )َأَوَية(و  ،واو: في عينها فقيلاختلف و  ،انفتاح ما قبلهاو 

هي من و  ،ياءفعينها  فأما )آية(: قالو  ،كر ابن جني ذلك،و أنأكثر من باب )حييت(
قد قال و  ،هي العالمة (اآلية)يدل على ذلك أن و  ،(عييت)و ،(حييت): نحومضاعف الياء 

 (1):  الشاعر
ق فففففففففففو     ِ فففففففففففرا  ي وِر و  َا ِِوُففففففففففف ِ   ِقففففففففففف

 

    فففففففففوِارا  ي  و  ت ففففففففف فففففففففر  ص  يا ففففففففف   ا   ِإن 
 

 

تأّو، : لو كانت من الواو لقالو  ماتها،عالو  ّمْل آياتهاوتأ تنّظرْ و  تتثبّ : )تأّي(فمعنى قوله
 .(2)«تسو  و  تلو  : (تلّوى )و (كما تقول في )تسّوى 

الخالف في أصل و  ،(آية)الخالف في أصل  ،لقد ذكر الهمذاني في هذا الموضع مسألتين
 : عينها

قد ورد فيها ستة و  همذاني على ذكر ثالثة آراء،أما الخالف في أصلها، فقد اقتصر ال
 : آراء

 .)أيية(فهي  ،ف ع لة (آية)و ن :  ألول ُرأي 

                                 
إصالح ، 8/401كتاب العين هو له في : و  ،223في ديوانه  ولم أجده للكميت نسب، البيت من مجزوء الكامل( 1)

 المتنبيالوساطة بين ، 2/567الشعراء و  الشعر، 1/267أدب الكاتب ، 157نتائج الفكر ، 304المنطق 
، 1/141في مقاييس اللغة  (تأنّ )و  :بروايةو  ،1/369بال نسبة في الممتع و  ،1/168اللسان ، 1/197خصومه و 

 . 2/56العقد الفريد 
 . 280، 1/279( الفريد 2)
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(، أما َفَعلة)على وزن  ،)أيية(: (آية)فقد ذهب الخليل إلى أن أصل  ،هو رأي الخليلو  
من : واآليةالَعالمُة، : اآلية: أيا» : الالم ففي قول الخليلو  بفتح العين (َفَعلةكونها على  وزن)
 (1)«.َفَعَلة  : اآلي. وتقديرها: آيات هللا، والجميع

، وغاية ، وآية  : فمما جاء في الكالم على أن فعله مثل بعت» : نقل عنه سيبويهو   ،آي 
، فهذا يت، وتجري عينه على األصلمَ يت ورَ ألن فعله يكون بمنزلة خشِ  ؛وهذا ليس بمطرد

لكثرة  (؛تلْ عَ فَ )ولم يشذ هذا في  (،قلت)، في باب (ل  حوِ )و (ع  روِ )و (د  وَ قَ )كما شذ شاذٌّ، 
  .(2) «وهذا قول الخليل ،لعَ فْ ل ويَ عَ تصرف الفعل وتقلب ما يكرهون فيه فَ 

لة بفتح عَ عند سيبويه فَ )آية( ووزن » : كما نسب هذا الرأي لسيبويه، ففي المحرر الوجيز
 . (3)«تحركت الياء األولى وما قبلها مفتوح فجاءت آية )أيية(أصلها  ،العين
لة عَ على فَ  )أيية(: ، فقال سيبويه)آية( يون في أصل واختلف النحو » : قال القرطبيو 
بهمزة بعدها )آية( فصارت  ،أكمة وشجرة، فلما تحركت الياء وانفتح ما قبلها انقلبت ألف ا: مثل
 .(4) « مدة

، كما اعين الكلمة  بقلبها ألف   هيو  فأعلت الياء األولى ،)أيية(: على هذا الرأيفأصلها 
كان األصل إعالل الياء الثانية وهي الم ، و (6)(طاية)و (5)(ثاية)و )غاية(و حدث في )راية(

 . الكلمة
( فتصح العين وتعّل أياة)فالقياس في إعاللها  (،ةبَ َص قَ ـ)ك ة(يَ يَ )أَ أصلها » : في الخزانةو 
وهذا  ،لتحركها وانفتاح ما قبلها دون الثانية ؛فأعلوا الياء األولى اولكن عكسوا شذوذ  الالم، 

 .(7)«قول الخليل

                                 
 . 8/441( العين 1)

، 3/1100شفاء العليل ، 368الممتع ، 1/65ان يالتب، 335انظر المسائل الحلبيات ، و 4/398( الكتاب 2)
 . 6/517الخزانة ، 4/395أوضح المسالك ، 2/732يح شرح التصر ، 1/300ارتشاف الضرب 

 . 1/57 ( المحرر الوجيز3)

، 1/266البرهان في علوم القرآن ، 1/193.و انظر الحجة في القراءات السبع  1/66( الجامع ألحكام القرآن 4)
 . 1/25البيان في عّد آي القرآن ، 1/308الدر المصون ، 1/587لوم الكتاب اللباب في ع

 تأوي إليها .، ( الثاية: حجارة تكون للراعي حول الغنم5)

 .طاية : سقف البيت( ال6)

 . 6/518( الخزانة 7)
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وجاز  ،ا كراهة التضعيفحداهما ألف  لما اجتمعت ياءان قلبت إ» : وفي الفروق اللغوية
 .(1)«على فعل ار  ألنه اسم غير ج ؛كلذ

 .(2)«قول الخليل أحب إليناو  »: اختاره المبرد حيث قالو 
 (3)عّده أسهل الوجوه . و  ككما اختاره ابن مال

اجتمع حرفا ِعلة أُِعل  ألنه إذا  ؛وهذا شاذ  » : ففي الدر المصون  ،اعّده بعضهم شاذ  و 
 .(4)«غاية وطاية وراية: هوى وحوى، ومثُلها في الشذوذِ : نحو ألنه َمَحلُّ التغيير األخير؛

تصحيح المها أن ذلك يؤدي إلى و  منع إعالل العين من الكلمة حجة النحاة فيو  
أعللنا عينه لخرج عن و  لو صححنا الم الفعلو  » : شرحه السيرافي فقال ،اإللباسو  اإلخالل

ألنا  ،َيَحيىو  يْحيى: من،(َيَفعل): دخله اللبس ووجب أن نقول في )َيْفعل(و  ،منهاج كالمهم
صحت و  كما نقول فيما اُعتلت عينه ،حاي: (حيي)في إذا أعللنا عين الفعل وجب أن نقول 

في ذلك و  أالن ...و  أبان: كما نقول ،حايأ: (حييأأن نقول في )و  ،هابو  باع: المه نحو
خاللو  اسإلب   .(5) «اعتالل بعد اعتاللو  ا 

مما يخرجه عن  ،رايةو  ا من غايةنحوهو  (آية)في  اح  لكن يوجه ذلك بوروده مصحّ و 
لى ذلك أشار ابن مالك ،الشذوذ  (6): بقوله وا 

ففففففت ِح    ل   سا ففففففق  ف ِيِن ْ   ُ ا نا ُِحففففففرا  و  
 

    فففففقك قففففف  ي ِحففففف قا لك و   َّ  أو  فففففحِ   ص 
 

حيث  ، (آية)يقدمه على غيره من اآلراء في أصل و  يرّجحه اي وجه  ورأى النحاة لهذا الرأ
 .  ) ظبي(هي ثالثة كما فيو  كان لها نظير في بقاء الياء صحيحة

بل تكون  ،ال تكون تلك األلف زائدةو  ،الياء الثالثة إذا كان قبلها ألفو  »: فقال الرضي
األقيس ترك الياء بحالها كما ف ،رايو  رايةو  ،غايو  غايةو  ،آيو  آية: منقلبة عن العين نحو

                                 
 . 71/ 1 الفروق اللغوية (1)

 .1/289( المقتضب 2)

 . 310( انظر التسهيل 3)

 . 1/308 الدر المصون  (4)

 باختصار . 317، 5/316( شرح السيرافي على الكتاب 5)

 . 2/731، شرح التصريح4/231انظر شرح ابن عقيل  (6)
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نما لم يقلب الياء في و  ... ،)ظبي(في  ألن األلف  ؛ثم همزة كما في رداء األف   (راي  )و (آي  )ا 
    .(1)« هو شرطهو  قبلها ليست بزائدة

ٌ  )و (د  وَ قَ )كما شذ  فهذا شاّذ،» : هو المقصود بقول سيبويهو   ، في باب (ل  حوِ )و (روِع
 (لعَ فَ )لكثرة تصرف الفعل وتقلب ما يكرهون فيه  (؛لتُ فعَ )ولم يشذ هذا في  (،قلت)
 (2)«.(لعَ فْ يَ )و

آية : وقد شذ  ُأليفاظ  في هذا الفصل، فاعتل ت فيها العين. منها»: قال ابن عصفورو 
ح  العين، والذي َسه ل ذلك حقُّها أن يعتل  منها الالم ويص وكان ،وراية وثاية وغاية وطاية

فيها من اإلعالل والتغيير ما يلزم في  فيلزم ،فاظ أسماء، فال تتصر فيكون هذه األل
 .(3)«الفعل

ل  ب   )أيية(أن أصلهو :   ُثوني ُرأي   .فتَّ  ُقمو  أي ِسقون  ُعين ة(نة )ف عا

، إنما هي آية  وأيٌّ فعْ : (4)وقال غيره » : بقوله أشار إلى هذاو  ،هو رأي سيبويهو   ل 
الواوان، فأبدلوا تكره ولكنهم قلبوا الياء وأبدلوا مكانها األلف الجتماعهما، ألنهما تكرهان كما 

 . (5)«، فأبدلوا الواو كراهية الهمزة وهذا قول  ائبُ ذو  :وان، وكما قالوايَ األلف كما قالوا الحَ 

( إنما هي أي ة  وأيٌّ : وقال غيره: قال سيبويه» : كما نقله عنه الفارسي حيث قال ، )َفْعل 
 ،هذا القلب في )أي ة ( على غير قول الخليل اللتقاء المثلين: قال أبو عليولكنهم قلبوا الياء، 

يوجب القلب مّطرد  موجود  فيه، أال ترى أن العين ساكنة ليست في موضع حركة، ال أّن ما 
فإذا لم تكن في موضع حركة لم يلزمها القلب، على أنه قد جاء حاَحْيُت في َحْيَحْيُت، وطاِئيٌّ 

، إال أّنه   أي ة، على أنه قلب اللتقاء المثلين فيه، كما قلب من )الَحيوان( المه: قيلفي َطْيِئيٌّ
: والدليل على أن أصل هذه الواو همزة قولك هي عين واو ا، لذلك، ومن)َذواِئب( همزته التي

 )ُذؤاَبة (.

                                 
 . 2/51( شرح الرضي على الشافية 1)

 . 3/377انظر النكت لألعلم و  4/398( الكتاب 2)
 .368( الممتع 3)
 ( يقصد بقوله : " غيره " نفسه ؛ تأدبا  مع أستاذه الخليل .4)

 . 4/398( الكتاب 5)
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الَحَيواُن من َحِيَي َيْحيا، فالالم منه ياء ، : قال أبو علي ،()الَحيوان: كما قالوا: قال سيبويه
 .(1)«إال أّنها قلبت واو ا الجتماع الياءين

لئال تلتبس » : هوو  عدم إدغام اليائينو  ) آية(آخر لإلعالل في ا  وجه العكبريُّ  كركما ذ
 .(2)«ة التي لالستفهام عن الُمؤنثبأيّ 

 أبو حيانو  ن مالكابو  الرضيو  (3)حكاه عنه السيرافي ،نسب هذا الرأي أيضا للفراءو 
 .غيرهم من النحاةو 

 ،إنه ساكن العين: )آية(جماعة من المتقدمين في و  قال الفراءو  »: يقول الرضي 
 .(4)«عابو  ياجلو  لفتح ما قبلها كما في طائي اقلبت العين الساكنة ألف   ،أيّ و  أّية: األصلو 

قولهم َضَرَب » : (سايةقله  المفضل الضبي عن الفراء في )يدل على رأي الفراء ما نو 
وهي  ،اأي جعل لما يريد أن يفعله به طريق   ،معناه طريق: قال الفّراء أو غيره ،عليه ساَية

يَت، كان األصل فيها  (َفْعلة) ء وسبق األول منهما فلما اجتمع واو ويا (َسْوَية)من سو 
حة ما قبلها ، فاستثقلوا ياءين فحولوا إحداهما ألفا لفت(سي ة)بالسكون صارتا ياء شديدة فكانت 

 . (5) «، و أصلها: دّوّية كما قالوا داوي ة

جاز الخليل مثل هذا في وقد أ» : عن الخليل فقال نقل ابن جني هذا الرأي في ) آية(و  
وهو أحد قولي الخليل  (ة  يَ )أيْ نقلبة عن ياء ساكنة، كأنها كانت تكون األلف م أن)آية( 
 .(6)«فيها

ن خالف القياس .و  قد وافق العكبري هذا الرأيو   (7)ا 

                                 
 . 108، 5/107( التعليقة 1)

 . 2/422اإلعراب و  ( اللباب في علل البناء2)

 . 5/318( انظر شرحه على الكتاب 3)

 . 1/300ارتشاف الضرب ،3/1100شفاء العليل ،368انظر الممتعو ، 3/118( شرح الرضي على الشافية 4)

 . 106( الفاخر 5)

 . 1/203( المنصف6)

 . 1/56( انظر التبيان 7)
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وهذا الذي ذهب إليه فاسد؛ ألن  فيه إعالل العين، » : أفسد ابن عصفور هذا الرأي فقالو 
وأم ا  الياء الساكنة ألف ا ليس بمستمّر،مع أن  العين معتل ة كما في مذهب الخليل، مع أن  إبدال 

( والَعيب والذ(1)العاب ( تارة، وعلى )َفَعل   .(2)«ُأخرى ام والذ يم، فهما مّما جاء على )َفْعل 

لكونه ليس فيه إاّل االجتزاء بشطر  ؛(3) أسهل الوجوه هعدّ و  ال أن ابن مالك وقد اختارهإ
 .(4) ةالعلّ 

إذا كانوا قد عولوا عليه فيما لم يجتمع فيه  »ألن النحاة ؛ي في الخزانةداختاره البغداو 
ففيما اجتمع فيه ياءان أولى ألّنه  ،الّلهّم تقبل تابتي وصامتي: وسمع ،طائي: نحو ،ياءان
   .(5)« أثقل

 .(فو لة) لى و ن  (ةيي  آ)أن أصلهو  ُرأي  ُثوُث 
 .اتخفيف   في )بالية( ،(بالة)كما قالوا  ،(آية)فصارت  ،افحذفت الياء األولى تخفيف   
تماع الياءين مع ، على وزن فاعلة، فكرهوا اجة(ييَ آ): وقال الكسائي»: حكاه الرضي 

ولى وعلى جميع الوجوه ال يخلو من شذوذ في الحذف أوالهما، فحذفت األانكسار 
 .(6)«والقلب
منهم ابن جني حيث  ،لنحاة قد جعل المحذوف  على رأي الكسائي الياء الثانيةبعض او 
ما : من قولهم (البالة)، ومثلها (فاعة): فمحذوفة من الحانية، ومثالها (الحانة)فأما  »: قال

لى مثل من هذا الموضع، ثم حذفت الالم تخفيف   (فاعلة()بالية): باليت بهم بالة، أصلها ا، وا 
 .(7)«ة(يَ يِ آ): في )آية( أنها محذوفة من فاعلة يذلك ذهب الكسائ

                                 
أبي  في نوادرو  ،فقلبت الياء ألفا اكتفاء بجزء العلة وهو انفتاح ما قبلها -بفتح فسكون  -( العاب: أصله العيب 1)

قيد و  : هو مني قهد رمحويقال، الذيمو  الذامو  ،القيدو  القادو  ،لقيراو  كما يقال : القار، العيب : لغتانو  زيد :العاب
 .146أي: لعيب  "النوادر ، قال بعض العرب : إن الرجز لعاب  و  ،رمح

 . 368( الممتع 2)
 . 310 تسهيل الفوائد انظر (3)

 . 732/ 2انظر شرح التصريح  (4)

 . 6/517( الخزانة 5)

، 1/300ارتشاف الضرب ، 3/1100شفاء العليل ، 368انظر الممتع و  ،3/118 الشافية( شرح الرضي على 6)
 . 125،/1البيان في عّد آي القرآن ، 6/518الخزانة  شرح التصريح

 . 1/134( المحتسب 7)
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ما باليت به بالة ، : ونظير ذلك في حذف الالم استخفاف ا قولهم» : قال في موضع آخرو 
إلى أن  لالم كما ترى. وذهب الكسائي في )آية(وأصلها باِلَية، كالعافية والعاقبة، ثم حذفت ا

 .(1)«، فحذفت الالم(فاعلة))آِيَية( : أصلها

فاعلة فحذفت )آِيَية( )إن أصلها  (آية)وكما قال الكسائي في » : الزمخشري حيث قالو 
 .(2)«الالم

يجب أن تدغم الياء األولى في  وكان )فاعلة (على)آِيَية( : أصلها ائيكسفعلى رأي  ال
ة، فاستثقلوا التشديد دابب: التي أصلها (ةدابّ )مثل  (آية)ما متحركتين فتصير الجتماعه ؛الثانية
 (3)آية.: فقالوا

 . (4)ا على األصول جاري   اصالح   وقد عّده  مّكي قوال  
 : يأفسده النحاة ألسباب هو 

أن الياء الثانية هي األولى باإلعالل كما قيل فيما سبق من آراء ) إذا كانت العين  -
 هي المحذوفة (

 .إذا كانت العين هي المحذوفة (5)ليس بمط رد -التي هي عين-أن  حذف الياء  -
 (6).)آي(: ولهموقوعها بعد ألف زائدة في قأنه كالم يلزم قلب الياء همزة ل -
فإذا »: ففي اللسان، (7)أوّية: ، ولو كانت فاعلة لقيل)أيية(: قولهم في تصغيرها -

 .(8)«)أيية(قلت  (آية)صغرت 
 . جتمع يوء ن ثم   امتو، ثم خفَ  ُتش ي  ،)أيية( أن أصلهو:  ُرأي  ُر ِع

وزنها فاعلة  (آية)وقال ابن األنباري » : حكاه عنه مكي فقال ،هو رأي األنباري و  
،  للكسرة على الياء وأدغموها في الثانيةفأسكنت الياء األولى استثقاال    )أيية( :وأصلها

                                 
 . 1/191( المحتسب1)

 . 1/525.و انظر  97/ 2( الكشاف 2)

 . 1/173( انظر الجليس الصالح 3)

 . 1/103انظر المحرر الوجيز و  ،1/379( انظر مشكل إعراب القرآن 4)

 . 369، 368( انظر الممتع 5)

 . 2/732( التصريح 6)

 . 1/103المفردات في غريب القرآن ، 56، 1( انظر التبيان 7)
 .1/103.و انظر المفردات  1/3( اللسان 8)
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ونة بتخفيف الياء ساكنة نُ يْ كَ : اء كما قالواثم خففوا الي ،ووزنها (ةدابّ )مثل لفظ  (آية)فصارت 
 للياء المشددة مع طول ثم خففوا فحذفوا الياء األولى المتحركة استثقاال   ،نونةكيّ  :وأصلها
 .(1)« ةالكلم
: مثلها بقولهجعل )آية( و ووزنها  كلمة )ساية(أصل بن األنباري في الزاهر في قد ذكره او 

ة، فلما اجتمعت الياء والواو، والسابق يَ سوْ : كان األصل فيها  ،فعلة من سويت: سايةفال»
: ساية، كما قالوا: ساكن، جعلوهما  ياء مشددة، ثم استثقلوا التشديد، فأتبعوه ما قبله، فقالوا

سرة اط، فاستثقلوا التشديد، فأتبعوه الكرّ ان وقِ وّ ار ودِ نّ دِ : دينار وديوان وقيراط، واألصل فيهن
: دنانير ودواوين وقراريط، وال يقولون : التي قبله، الدليل على هذا أنهم يقولون في الجمع

 .(2)( «اآلية)وكذلك  ،دياوين وال ديانير
طول يجب الحذف معه كما في  (آية)إذ ليس في »  ي هذا الرأيمكّ لكن استبعده 

 .(3)«كينونة
 (4).هي طول الكلمةو  علة التخفيف في آية كما ضعفه العكبري  لعدم وجود

 اخالف   ،نحوهاو  حق ذلك فيهاو  فمن المصادر القليلة التي دخلها التخفيف (كينونة)أما 
العين كما يحذفون نهم يحذفون ، فإن  وليْ  ن  وهيْ  ت  ميْ : وأما قولهم» : قال فيها سيبويه ،(آيةـ)ل

ا كانوا الستثقالهم الياءات، كذلك حذفوها في كينونة وقيدودة وصيرورة، لمّ  الهمزة من هائر؛
 ايحذفونها في العدد األقل، ألزموهن الحذف إذا كثر عددهن وبلغن الغاية في العدد، إال حرف  

 .(5)«اواحد  
، (نونةوَ كيْ )هي في األصل ،فيعولة (نونةكيْ وكان الخليل يقول ) »: في تاج العروسو 

، تُ نْ من هُ  (نالهيّ )التقت منها ياء وواو، األولى منهما ساكنة فصيرتا ياء مشددة مثل ما قالوا 
 . (6)«نن ليْ نونة كما قالوا هيْ ثم خففوها كيْ 

                                 
 . 1/421كشف المشكل لمكي  (1)

 . 242، 241( الزاهر في معاني كلمات الناس 2)

 . 1/421المشكل لمكي  كشف (3)

 .1/56( انظر التبيان 4)

.أمالي ابن الشجري  63ليس في كالم العرب  2/126، 222، 1/125انظر المقتضب و  ،4/366( الكتاب 5)
شرح الرضي على الشافية ، 323الممتع ، 3/247إعراب القرآن للنحاس ، 1/611أدب الكاتب ، 2/429
 . 5/226.المحرر الوجيز  3/122.شرح التسهيل ، 1/152

 . 10/205.تهذيب اللغة  6/36المحكم ، 5/411.و انظر العين  70/ 36( 6)
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ى ق ية(يِ )أ  أن أصلهو :  ُخومق ُرأي  فقلبت  ُيوء  ألوُى  ،(ِقةنف)ِقسر  ُيوء  ألُو
 .أُفو  

حكاه ابن عطية عن بعض  يجوز فيه الفك واإلدغام كحيى وحّي، ورد بأن ما كان ذلك
 .(1)الكوفيين 

إنه أسهل  ارّد على ابن مالك الذي رجح رأي الخليل بقوله سابق  و  اختاره ابن هشامو 
كنبقة فإن  (فعلة)إنها : قول بعضهم ،لنا أسهل منه: فإن قلت» : فقال ابن هشام ،األقوال

 -(ية)أيْ أو)–ياء األولى بفتح ال -ية()أيَ وأما إذا قيل إن أصلها  ،اإلعالل حينئذ على القياس
وحذف  ،وا عالل الساكن ،فإنه يلزم إعالل األول دون الثاني (،فاعلة) ة(يَ يِ )آأو  -بسكونها 

 ،والمعروف العكس ،ويلزم على األول تقديم اإلعالل على اإلدغام: قلت ،العين لغير موجب
 .(2)«فتأمله  مة ياء ال ألفا  يِّ بدليل إبدال همزة أَ 

 هذا القول يلزم علىو  »رّد الشيخ خالد على ابن هشام في اختياره لهذا الرأي و 
، وهو إدغام الياء تقديم اإلعالل وهو قلب الياء األولى ألف ا على اإلدغام هواألولشيء آخر و 

ا، في الياء، وذلك أنه اجتمع فيه موجب اإلعالل، وهو تحرك الياء األولى وانفتاح ما قبله
وقدم فيه اإلعالل على اإلدغام،  وموجب اإلدغام، وهو اجتماع المثلين، الساكن أولهما،

 .(3)«والمعروف العكس
أما ما استدل به ابن هشام في رّد رأي الخليل الذي نسب إلى سيبويه من إبدال الهمزة 

ألنه لما  ؛الهمزة ياء إنما هو ألجل اإلدغامإبدال » : فرّده الشيخ بـأن في )أئمة( اياء  ال ألف  
كة الهمزة الثانية قلبت ياء مراعاة لحفظ حر  الميم األولى للساكن قبلها أعني نقل ألجله حركة

نما قلبت ياء؛ ألنها من جنس الكسرة، فلو بدئ باإلعالل ألبدلت الهمزة  الحرف المدغم، وا 
د النقل، ولم يبدلوها ألف ا قبل ذلك علم أن عنايتهم الثانية ألف ا لوجود شرطه، فلما أبدلوها ياء بع

ألنهم إذا كانوا يقدمون ما هو من  ؛بموجب اإلدغام أهم من عنايتهم بموجب اإلعالل
 . (4)«متعلقات اإلدغام على اإلعالل، فألن يقدموا اإلدغام على اإلعالل من باب أولى

                                 
 . شرح التصريح  396، 4/395أوضح المسالك ، 1/301.االرتشاف  1/57المحرر الوجيز  ( انظر1)

 . 1/86بصائر ذوي التمييز ، 6/468الخزانة ، 2/423اإلعراب و  .اللباب في علل البناء 2/732
 . 396، 4/395( أوضح المسالك 2)
 . 2/733( شرح التصريح 3)

 . 734،  2/733( شرح التصريح 4)
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 .(1)« و في الشذوذ كمذهب سيبويه والخليلوه» : في الدر المصون و 
ى ق ة(ي  )أي  أن أصلهو :  ُسو ق ُرأي   ُيوء ( فقلبت  ُعين )رةسم  ف)ِضم  ُيوء  ألُو
ى  .وأُف   ( ألُو

 (2). هذا الرأي  بأنه كان يلزم قلب الضمة كسرة  قد ردّ و  ذكره النحاة بال نسبة،
 . لى و ن " ف ع ل ة " ققصِة  ،)أيية(أن أصلهو :  ُسوِع ُرأي 

ثم  ،ونواة كحياةفصارت" )أياة(  ،إال أنه أعلت الثانية على القياس ،كما قال الخليل  
 (3). (َفَلعة)قدمت الالم مكان العين فوزنها 

 -هلهاأسو  ،قد سلم من الرّد، إال أن أقلها في ذلك ابالنظر لآلراء السابقة ال نجد منها رأي  و 
 )فَعلة(بسكون العين أو  فْعلة() : أقربها للقبول هو القول بأن أصلهاو  ، -كما ذكر ابن مالك

 لم يسلم رأي منه،و  ،األولى بذلك الثانيةو  فكل ما فيها هو إعالل الياء األولى ،بفتحها
 لعل مما سّهل ذلكو  ،غيرهاو  ( رايةو  غايةو  ثاية) :يعّضده وجود نظائر في المخالفة نحوو 

فيها من اإلعالل  فاظ أسماء، فال تتصرف فيلزميكوُن هذه األل» : كما ذكر ابن عصفور
 . (4)«والتغيير ما يلزم في الفعل

                                 
 . 1/308الدر المصون  (1)

، 6/468الخزانة ، 1/587اللباب في علوم الكتاب ، 1/308.الدر المصون  1/300ارتشاف الضرب  ( انظر2)
 2/252حاشية الخضري ، 1/273هميان الزاد ، 2/732شرح التصريح 

حاشية ، 6/468الخزانة ، 1/273هميان الزاد ، 2/733شرح التصريح ، 1/300( انظر ارتشاف الضرب 3)
 . 3/252الخضري على شرح ابن عقيل 

 .368( الممتع 4)
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في  رأي سيبويه
 أصل عين )آية(
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 )آية( في أصل عين رأي سيبويه
 (طويت)ألن باب (؛َأَوَية)األصل و  ،واو :و اختلف في عينها فقيل»:قال الهمذاني 

هي و  ،فعينها ياء )آية(فأما  :قالو  ،،و أنكر ابن جني ذلك( أكثر من باب ")حييت(شويت)و
قد قال و  ،يدل على ذلك أن اآلية هي العالمةو  (،عييت(، و)حييتنحو ) من مضاعف الياء

 (1):الشاعر
 قففففففففففو     ففففففففففر  و  قفففففففففف     فففففففففف ي ر

 

  يَّ إنفففففففففغ  يفففففففففر  صففففففففف  ر  و تففففففففف 
 

تأّو،  :لواو لقاللو كانت من او  ،عالماتهاو  ّمل  آياتهاتأو  تنّظر  و  تثّبت :فمعنى قوله )تأّي(
 .(2)« تسو  و  (: تلو  تلّوى و  تسّوى )كما تقول في 

 :رأيان ورد في أصل عين )آية(
 .أن عينه  ي ء : ألول  رأي 

ليه ذهب الخليلو   .غيرهمو  ،أبو حيانو  ابن عصفورو  العكبري و  بويهسيو  ا 
اآلية: الَعالمُة، واآلية: من آيات هللا، »:أما الخليل فقد نّص عليه في العين بقوله 

 وتقديرها: َفَعَلٌة. ،والجميع: اآلي
قال الخليل: إّن األلف التي في وسط اآلية من القرآن، واآليات العالمات هي في  

فلو ، نحو: الغاية والّراية وأشباه ذلك ،على بنائها هاجاء من بناتاألصل: ياء، وكذلك ما 
فاعلم إن شاء  ،تكّلف ت اشتقاقها من اآلية على قياس عالمة معلمة لقلت: آية مأياة قد ُأيِّّيت  

 . (3)«هللا
ٌل، ولكنهم إنما هي آيٌة وأيٌّ فع   :وقال غيره »:حيث قال اويه أيض  هو ما نّص عليه سيبو 

الواوان، فأبدلوا األلف تكره قلبوا الياء وأبدلوا مكانها األلف الجتماعهما، ألنهما تكرهان كما 
 .(4)« كما قالوا الحيوان، وكما قالوا ذوائب، فأبدلوا الواو كراهية الهمزة وهذا قول

                                                           

إصالح ،8/401كتاب العين  :هو له في و   ،في ديوانه  لم أجدهو  ،للكميت نسب  ،البيت من مجزوء الكامل (1)
كتاب تهذيب  ،64األفعال  ،2/567الشعراء و  الشعر ،1/267أدب الكاتب  ،157نتائج الفكر ،304المنطق 
، 1/168اللسان  ،1/197خصومه و  الوساطة بين المتنبي ،177م  1شرح ديوان المتنبي للعكبري  ،26األفعال 

  . 2/56العقد الفريد  ،1/141تأّن " في مقاييس اللغة و  برواية "، و 1/369بال نسبة في الممتع و 

 . 280 ،1/279الفريد ( 2)

 . 1/300ارتشاف الضرب  ،1/369الممتع  ،1/56.و انظر التبيان  441/ 8العين ( 3)

 . 4/398الكتاب ( 4)
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صحة و  نحوها هو إعالل عينهاو  (آية)أن وجه شذوذ  المبحث السابقما ذكرنا في فك
ولكنهم قلبوا  »اها هو سيبويه يشير إلى أن العين أُعلت بقلبها ألف  و  ،الصواب العكسو  ،المها

 .«الواوانتكره الياء وأبدلوا مكانها األلف الجتماعهما، ألنهما تكرهان كما 

 .يكره اجتماع اليائين كما يكره اجتماع الواوين ،(الياءان):أي رهان(تك)فهو يعني بقوله 

ذهب الذي حكى و  »: كما تأّكد هذا بقول السيرافيّ  ،أن عين )آية( ياء فعليه يكون رأيه
لة(قول الفراء إلى أن وزنه  اهو أيض  و  ،عنه سيبويه فقلبوا  ،أنهم استثقلوا اجتماع يائينو  ،)فع 
 .(1)« اإحداهما ألف  

منهم ابن فارس في و  ،و كالم سيبويه يرد ما حكي عنه من القول بأن أصل عينها واو
والالم  اع العين واو  قألن ما كان مو  ؛واوٌ  (اآلية)قال سيبويه: موضع العين من » :المجمل

ون النسبة ويك نه ياءين، مثل شويت أكثر من حييت،أكثر مما موضع العين والالم م اياء  
 .(2)« إليه أووي  

قال سيبويه: بالتحريك،  (يةٌ وَ أَ )صل : العالمة، واأل(اآلية» ):الجوهري في الصحاحو  
والالم ياء أكثر مما موضع  ان ما كان موضع العين منه واو  ( واو؛ ألاآلية)موضع العين من 

 .(3)« أكثر من باب حييت. وتكون النسبة إليه أووى  العين والالم منه ياءان، مثل شويت

ما  :واآلية من القرآن ،آي وآيات: العالمة والجمع (اآلية)و» :في المصباح المنيرو 
 (شوى )قال سيبويه العين واو والالم ياء من باب  ،العبرة :واآلية ،يحسن السكوت عليه

 .(4)«قال ألنه أكثر مما عينه والمه ياءان مثل حييت  (،لوى )و

قال ابن » :كما ورد في تاج العروس»(5)على ما نسبه الجوهري لسيبويه ويرد ابن بري 
نما قال: أصلهة( آي)عينبري: لم يذكر سيبويه أن  فأبدلت  أيية، :واو كما ذكر الجوهري، وا 

                                                           

 . 5/318رافي على الكتاب شرح السي( 1)

 . 1/106مجمل اللغة البن فارس ( 2)

 99 ،98انظر جمال القراء و  . 2276 ،6/2275الصحاح ( 3)

(4 )1/32 . 

 .  فنقلت عن غيره ،رد في الصحاح البن بري و  اإليضاح عماو  لم أجد كل أجزاء كتاب " التنبيه( 5)
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؛ (وآوي  آئي(: )وآيي اآلية)قال عن الخليل: إنه أجاز في النسب إلى  ،الياء الساكنة ألف  
 .(1) «فلم يقله أحد علمته غير الجوهري  (أووي )فأما

 :هي من مضاعف الياء، نحوو  ،عينها ياءف (آية)أما و  »:ذهب ابن جني إلى ذلك بقولهو 
 .(2)«  يتُ يِّ عَ و  يتُ يِّ حَ 

 .أن عينه  " و و ":  رأي   ث ني

 صاحب المصباح المنير .و  جوهري الو  ،كابن األثير ،و إليه ذهب بعض أهل اللغة
ح الواو، وموضع العين واو، والنسبة إليها بفت (يةأوَ ( )آية)وأصل » قال:أما ابن األثير ف 
 .(3)« أووي 
وأصل )آية( )أَوية( بفتح الواو، وموضع العين واو، والنسبة إليها » :في اللسانو  
 . (4)«أووي 

 :بعدة أدلة ذلك استدالال  و  ،ياء (آيةهو القول بأن عين )و  ح هو األولراجو الرأي ال

من معاني و  تثبت،إذا تحبست به و  ،(تل  ع  فَ تَ على وزن) بالمكان تُ ي  تأي  : أنه يقال : ألول
 .العالمة الثابتةة(:اآلي)

 .(5)«ثتمكّ ت :أي ،تل  ع  فَ على تَ  ،تأييت بالمكان :يقال »:قال ابن فارس
 (6):ومنه قول الشاعر

 َوعلمففففن َأن َ يسففففن بفففف  ر ت يففففة  
 

 كصفففففففففكة  ففففففففف  ك  َ ففففففففف َن رقففففففففف  يف 
 

 (7). تثبتيست بدار تحبس و ل :َأي

                                                           

 . 37/123تاج العروس ( 1)

 . 2/302انظر سر صناعة اإلعراب ، و 2/142المنصف ( 2)

جمال  ،1/32.، المصباح المنير  2276 ،6/2275انظر الصحاح و  1/88األثر و  النهاية في غريب الحديث( 3)
 .99 ،98القراء 

 .1/185 اللسان (4)

 . 1/32مقاييس اللغة ( 5)

بال نسبة في ، و 1/71الفروق اللغوية  ،1/43أساس البالغة  ،331هو لزهير في ديوانه و  البيت من الكامل( 6)
 . 3/321المخصص  ،1/82مقاييس اللغة 

 . 1/82المخصص ،1/55الفروق اللغوية ،1/82مجمل اللغة ،1/43أساس البالغة ،1/32انظر مقاييس اللغة( 7)
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 :(1)ومنه قوله
   فففففففر     َ  و َ وق ففففففف ي ر    ففففففف           ق ففففففف  

 

 فففففففففر  صففففففففف  ر فففففففففَغ َ ي   َوَتفففففففففَ ي  إ نَّ
 

ولو كانت  ،عالماتهاتأّمل آياتها و و  تنّظرو  تثّبت :فمعنى قوله )تأّي(» :قال ابن جني فيه
( :من الواو لقال  . (2)«تسو  و  تلو   :(تسّوى و  تلّوى كما تقول في ) ،)تأو 

 : (3):قول امرأة البنتها امنه أيض  و 

ت فففففففففه   فففففففففن  أو  ففففففففف  َ فففففففففو  ت يَّي     ح ص 
 

   ِ َِ َعَلففففف    رَّ ك ففففف  مفففففن َحث يفففففغ    تىفففففر 
 

تقول منه: تآييته على تفاعلته،  ،آَيُة الرجل: شخصه»فمن معانيها كما في الصحاح:
َتهُ وتأييته على تفعلته، إذا قصدَت آيَ   .(4)«...قالت امرأٌة البنتها: الحصن أدنى ،َتُه وَتَعم د 

فهذه داللة قاطعة على  َغي يت الغاية وأَغييتها،ألن  أبا زيد حكى: » :قال ابن عصفورو 
 .(5)«أنها من الياء
قول  (آيات)ها على فمن جمع ،بالياء ،آياءو  ،آيو  ،آيات :على جمع )آية(:  ث ني

 (1):النابغة
                                                           

 310 ( سبق تخريجه صــ1)

 انظر الممتع ، و 2/142المنصف ( 2)

 .1/210في مجمع األمثالو  البيت من السريع(3)
ثو التراب على راكب، فقالت لها: ما تصنعين؟ قالت: أريه أني َحَصان أتعفف،  قيل: كانت المرأة ابنة فرأتها َتح 

 وقالت:
  ِ َصفففففففففففففففففففففففففرن ي ر كففففففففففففففففففففففففف َتففففففففففففففففففففففففف  أ    يففففففففففففففففففففففففف  أمَّ

 

   ِ ففففففففففففففففففف فففففففففففففففففففَتح  ر   ح   ففففففففففففففففففففي بلففففففففففففففففففف  م س 
 

فففففففففففففففه  فصفففففففففففففففرن  أ ه   حث فففففففففففففففو   تىفففففففففففففففرَِ ف فففففففففففففففي َو  
 

 ِت َهَمفففففففففففففففففة      ففففففففففففففففف ك فففففففففففففففففي    عنفففففففففففففففففي وأن 
 

 فقالت أمها:
ت ففففففففففففففففففففففففه   ففففففففففففففففففففففففن  أو  فففففففففففففففففففففففف  َ ففففففففففففففففففففففففو  ت يَّي     ح ص 

 

   ِ َِ َعَلفففففففففففف    رَّ ك فففففففففففف  مففففففففففففن َحث يففففففففففففغ    تىففففففففففففر 
 

 و تريدينه "ل، و فأرسلتها مثال ،و يروى " لو تأتيته
بال ، و 14/61اللسان ،138 ،2/120مجمل اللغة  ،4/82 ،1/160ديوان األدب  ،2/342البيت لها في أمالي ابن الشجري و 

شرح القصائد السبع ،95عبث الوليد   ،1/312المستقصي   ،374 ،139إصالح المنطق ،2/137نسبة في مقاييس اللغة 
 .  13/120اللسان  ،5/5/209لتهذيب ا ،14/23 ،10/64 ،4/4المخصص ،381لألنباري 

 . 6/2275الصحاح ( 4)

 1/369الممتع ( 5)
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ت َهففففف  فففففن  آَيففففف ن  َ َهففففف  َفَ َرف   َتَوهَّم 
 

       ففففففففف س  َسففففففففف َ فففففففففَو س  َوَع      فففففففففتَّة  َأع     س 
 

 :(2)النجمبما أنشده أبو استدل ابن جني على أن عين " آية " ياء و 
فف   هففف ففن  آي   فففهَ ففس  ي ب  ه ر  م   ع    فف َّ

 

 ففففففففففففففففففه    َ م  ففففففففففففففففففَر َأَث ف يففففففففففففففففففه  وَأر   َ ي 
 

يدل على ما ذكرناه من كون العين ياء وذلك أن  (آيائه)ا في عين   (الياء)فظهور  »:بقوله
واو في هذا إذ ال مانع من ظهور ال ؛من آوائه :ا لقالولو كانت العين واو   ،أفعال (آياء)وزن 

 .(3)« الموضع

 (4)«جمع آية، واآلية: العالمة ()آيائه »:قال ابن خالويه

 (5)وآياٌت. وآياي وجمع اآلية:آي» :قالحيث  وكذا الجوهري 

َجَمَع » :على ما أنشده أبو زيد اذكره ابن قتيبة معقب   ،ال جمع آية (آيو)آياء( جمع )
 . (6)( «أفعال)وهو  (آياء)على  (اآي  )

                                                                                                                                                                          

شرح أبيات  ، 75الصاحبي في فقه اللغة ،2/86الكتاب  ،31هو للنابغة الذبياني في و  البيت من الطويل( 1)
أشعار  ،2/476المصباح المنير  ،1/82فقه اللغة ،1/77الزاهر في معاني كالم الناس  ،1/447الكتاب 

 ،1/259البحر المحيط  ،317 ،3/45 ،2/320 ،1/307 الدر المصون  ،1/33الشعراء الستة الجاهليين 
الخزانة  ،4/482 ،3/406المقاصد النحوية   ،4/126الجامع ألحكام القرآن  ،2/566اللسان  ،3/240
أوضح  ،147المقرب  ،4/322المقتضب  ،1/33بال نسبة في: مجاز القرآن ، و 4/569اللسان ،2/453

بصائر ذوي التمييز  ،32/449تاج العروس  ،3/288المصون  الدر ،2/466.شرح التصريح ،2/261المسالك 
 .  1/97جمال القراء  ،1/258المخصص  ،4/410

الرماد  :األرمداءو  برواية: سوى أثافيه، ،61، 60هو ألبي النجم العجلي في ديوانه صـو  البيت من الرجز،( 2)
الصحاح  ،1/475في أدب الكاتب  و هو بال نسبة،ي تنصب عليها القدرالحجارة الت :األثافي، و العظيم

بال ، و 14/61اللسان  ،37/123تاج العروس  ،1/66ن الجامع ألحكام القرآ ،1/99جمال القراء  ،6/2275
شرح  ،2/660سر صناعة اإلعراب  ،ى1/248في كالم العرب ليس  ،594 ،10/593محكم ال  :نسبة في

تهذيب اللغة  ،2/639جمهرة اللغة  ،6/76 ،1/41المخصص  ، 1/41البحر المحيط ،1/292أدب الكاتب 
 . 1/185اللسان  ،15/115

 . 37/123انظر تاج العروس ، و 2/660سر صناعة اإلعراب  ( 3)

 . 249 /1ليس في كالم العرب ( 4)

 1/66الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ،1/56.و انظر الدر المصون  2275/الصحاح  6( 5)

 .  1/475أدب الكاتب  ( 6)
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 اآليةِّ ياٌء لِّقولِّ الشاعر: وعين»  :في المحكمو 
ه ر   فف   هفففع    فف َّ ففن  آي   فففهَ ففس  ي ب   م 

 

 ففففففففففففففففففه    َ م  ففففففففففففففففففَر َأَث ف يففففففففففففففففففه  وَأر   َ ي 
 

 .(1)« أفَعالٌ  :(آياء  دّل على كون العين ياء  وذلك أن وزن)ي (آيائِّهِّ )في  العين هورفظ
أَلن  ؛بالهمز (آياء)ابه صو » :لذا صّوب ابن بري أمرين في كالم الجوهري حيث قالو 

 .(2)« آية ()ال  (آي  )بعد َألف زائدة قلبت همزة،وهو جمع  االياء إذا وقعت طرف  
 (3)جعلوه من النادر .و  جمع الجمعياء( آ)و اجمع  )آي(  علماء اللغةو قد ذكر 

 (4).لقيل: ُأَوّية اها واو  نعي ولو كانتتصغيرها على )ُأَيي ة(  :  ث  ث
 . (5)«ُأَيي ة()قلت  (آية)فإذا صغرت » :ففي اللسان

نحوها من نظائر  و  ( طاية) و (غايةفي )ره ابن جني من الجدير ذكره هنا ما ذكو 
 .الباقي من الواو و  ،من الياء يجعل )آية( ،فتارة ،فقد تعارضت أقواله ،()آية

 ،(6): حجارة تكون للراعي حول الغنم تأوي إليهااية()الثّ  حكى أبو زيد أن» :حيث يقول 
حكى أبو زيد و  ،؛ ألنها من )ثويت(على هذا من الواو (ايةالثّ )فاأللف في  :(7)قال أبوعلي

لظهورها  افهذه داللة قاطعة على كون العين واو   لها )الّثوّية(،  أن هذه الحجارة يقال اأيض  
ألن  البيت، فينبغي عندي أن تكون من )طويت(؛هي سقف و  اية(الطّ أما )و  ،في )الث وية( 

 .(8)«ُيثنى بناؤه عليه و  السقف ُيطوى على البيت
ذلك و  ي(وى يغوِّ نبغي عندي أن يكون اشتقاقها من )غَ يو  »:)راية( و وقال عن )غاية(

فاشتقاقها عندي  (راية)وأما  ...تزيل عنه الغيّ و  تهديهو  ألن الغاية إنما ُجعلت لترشد الضالّ 
 .(9)«أظهرتهو  أشعُته :أي ،الحديث يتُ وَ رَ  :من

                                                           

 . 10/594المحيط األعظم و  المحكم ( 1)

 . 37/123انظر تاج العروس و  ،1/186اللسان ( 2)

 . 1/185اللسان  انظر ،10/593المحيط األعظم و  المحكم انظر(3)

 . 1/103المفردات في غريب القرآن  ،56 ،1انظر التبيان ( 4)

 1/103انظر المفردات .و  1/3اللسان ( 5)

 بالليل للراعي إذا رجع إليها "  حجارة ُترفع علما   :الثاية غير مهموزو  " :513( في النوادر 6)

 ( يقصد أبا علي المازني .7)

 .2/141المنصف ( 8)

 .142 ،2/141المنصف ( 9)
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 العين . عنده كما ذكرنا فهي يائية لـ)آية( اخالف   ،فجعل عينها كلها من الواو

 هذاو  ،أجاز فيها الوجهين )ثاية( يائية العين ما عدا (آيةـ)إال أنه قد جعل هذه الكلمات ك
وتصحيح  هذا مذهب ترغب العرب عنه، وهو إعالل عين الفعل» :في قوله في موضع آخر

نما جاء ذلك في شيء من األسماء، وهو غاية، وآية، وثاية، وطاية. وقياسها غياة،  المه، وا 
 . (1)«وأياة، وطياة، وثياة، أو ثواة

 
 

                                                           

 .2/269المحتسب ( 1)
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 رأي سيبويه في
 أصل )َمُثْوَبة( ووزنها 

 

 املبحث اخلامس 
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 وزنهاو  (ةبَ وْ ثُ رأي سيبويه في أصل )مَ 

 ے ے ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀچ هللاقال الهمذاني في قول 

من حرف اللين إلى  بوزن َمْكُرَمة، فنقلت الضمة أصل )مثوبة(: َمْثُوَبة،و  »: (1)چۓ
 (2)«.ما قبله، كما فعل ذلك في )يقول( واألصل:)َيْقُول(، كـ)َيْقُتل(

: (3)چې ې ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ: قال في قول هللا و 
إذا رجع، فنقلت حركة  مثابةو  من ثاب يثوب مثاًبا َبة، بوزن َمْفَعَلة،َمْثوَ  ﴾ۅ ﴿أصل و »

للمبالغة عند أبي  ﴾ۅ﴿الهاء في و  (قلبت الواو ألًفا حمًًل على)ثابو  الواو إلى الثاء،
مة ابة، لكثرة من يثوب إليه،و  الحسن، كعًلا المثاب بمعنى، و  المثابة :الزجاجو  عن الفراءو  نسا

 .(4)«من ذكار أراد الموضعو  فمن أناث أراد البقعة

: (5)چڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ :قال في قوله تعالىو  
 َمْفُعلة كمكرمة، نقلت حركة الواو إلى الثاء، :اختلف في وزنها، فقيلو  الثواب، :المثوبةو »
ألقيت حركة الواو التي هي  ،ة  بَ وُ ثْ مَ  :األصلو  ،(مقولةـ)ك َمفولة :قيلو  بقيت الواو ساكنة،و 

بعدها واو مفعولة ساكنة، فحذفت الواو اللتقاء الساكنين، و  العين على الثاء فسكنت الواو
 . (6)«بين أبي الحسنو  فبقي مثوبة بوزن مفولة، على الخًلف المشهور بين صاحب الكتاب

 :االبحث في هذه المسألة يتناول أمورً 
ن اختلفا في الوزن و  معنى واحدو  من أصل واحد (مثابة)و (مثوبة):األول  .ا 

                                 
 . 103( سورة البقرة اآلية 1)

 .1/352( الفريد 2)

 .125( سورة البقرة اآلية 3)

 .1/369( الفريد 4)

 .60( سورة المائدة اآلية 5)
 .2/56( الفريد 6)
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، أي: ه  وثاب البئر إلى مثاب   ، أي: رجع بعد ذهابه،ؤوًباثوب: ثاب يثوب ثُ  »:ففي العين 
 والمثابة: الذي يثوب إليه النااس، كالبيت ،استفرغ النااس ماءه إلى موضع وسطه

 .(1)«: مجتمًعا بعد التافريقجعله هللا للنااس مثابًة، أي 

ثوب( الثااء والواو والباء قياس  صحيح  من أصٍل واحٍد، وهو العود » ):في مقاييس اللغةو 
قال ّللاا تعالى:  ،والمثابة: المكان يثوب إليه النااس ،يقال ثاب يثوب إذا رجع ،والراجوع

: يثوبون إليه ال يقضون (مثابةً ) (3)قال أهل التافسير:  (2)چۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ
وهو من هذا، ألناه يثوب إليه، والجمع  ،والمثابة: مقام المستقي على فم البئر ،منه وطًرا أبًدا

 . (4)«مثابات  ... والثاواب من األجر والجزاء أمر  يثاب إليه

ثاب فًلن إلى هللا  :ويقال، ًبا وثوباًنا رجع بعد ذهابهو ثاب الرجل يثوب ث» :في اللسانو 
وكذلك أثاب بمعناه ورجل  تواب  أواب  ثواب   ،عاد ورجع إلى طاعته :أي ،وتاب بالثاء والتاء
 . (5)«منيب  بمعنى واحد

 ( .ةبَ وْ ثُ )مَ و َمَثاَبة(داللة كل من ) :الثاني

هي الفتحة إلى الثاء و  فأعلا بالنقل والقلب، بنقل حركة الواوْوَبة( َمثْ )َمَثاَبة( )األصل في
 (6)(.ثم قلبت الواو ألًفا، ويدل عليه قراءة )َمْثَوبة

، ومنها أثقل عليهن من الياءات ألن الواوات ؛وال نعلمهم أتموا في الواوات» :قال سيبويه 
فيهما، فتعتل ( لُ عَ فْ يَ )مجرى  (ل  عَ فْ مَ )ويجري لياء؛ فكرهوا اجتماعهما مع الضمة ، رون إلى ايف

في )َيْفَعل( كما اعتل فعلهما الذي على مثالهما وزيادته في موضع زيادتها، فيجري مجرى 
لم  ألنهم ؛االعتًلل، كما قالوا: مخافة ، فأجروها مجرى يخاف ويهاب، فكذلك اعتل هذا

                                 
 .8/246( العين 1)

 . 125( سورة البقرة اآلية 2)

 .386: 1التبيان 2/50الدر المصون  1/651( انظر الكشاف 3)

 .394، 1/393( مقاييس اللغة 4)
 .1/55انظر الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، و 1/100نطق بها القرآن اق أسماء انظر :اشتقو  1/518( اللسان 5)
هي للحسن، األعرج، ابن و چ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ: قراءة" مْثوبة " في قوله تعالى  (6)

 .3/529البحر المحيط و  ،2/248، الكشاف 1/213المحتسب  ابن هرمز، انظر:و  بريدة، نبيح، ابن عمران،



رأي سيبويه يف أصل )مثوبة( ووزهنا–املبحث اخلامس  -الباب الثاين         

 

 

320 

 ، يجاوزوا ذلك المثال المعتل، إال أنهم وضعوا ميًما مكان ياٍء، وذلك قولهم: مقام  ومقال 
 . (1)«ومثابة  ومنارة ، فصار دخول الميم كدخول األلف في أفعل، وكذلك المغاث والمعاش

، وتبعت الواو نقلت إلى ال ولكن حركة الواو ،واألصل في مثابة َمْثَوَبة» :قال الزجاجو  تاء 
وأصل ثاب َثَوَب، ولكن الواو ثاب( باب ))َمَثاَبة( الحركة فانقلبت ألًفا، وهذا إ عًلل إتباع، تبع

 .(2)«ال اختًلف بين النحويين في ذلك ،قلبت ألًفا لتحركها وانفتاح ما قبلها

 .(3)«جعا ر ؛ ألنه من ثاب يثوب إ ذُثوَبة  مَ وأصل)َمَثاَبة( » :قال العكبري و  
 )َمَثاَبة( مصدر أو اسم مكان ؟وهل :الثالث
اسم مكان، فهذا ما ذكره  )َمَثاَبة(ظاهر ما ورد عن أغلب النحاة أن ، قوالنفيها 
 النحاة في معناها في اآلية .و  ون المفسر 

 -من المثابة والمثاب -يثوبون إليه چۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچوقوله:» :قال الفراء
 . (4)«والمثابة ف ي كًلم العرب كالواحد مثل المقام والمقامة ،أراد: من كل مكان

 (5)تبعه الزجاج مستشهًدا بقول الشاعر:و 
َم لييييييم يكيييييين يييييياوِّ ييييييومامل َمٌَ ييييييي َلٌَ ن ِّ  وا 

 

 جرييييييييرل وال َميييييييْوَلى جريييييييير  يٌوُمهيييييييا 
 

 (6)قول زهير: و  -
 وفِّيييْيُهم َمٌامييياال َحسيييانل ُوُجوههيييا

 

  ُوأْندَيييييييييةل َيْنَتاُبهييييييييا الٌييييييييوُل والفعييييييييل 
 

 .(7)«َمْثَوَبة)َمَثاَبة( واألصل في ، وواحد المقاوم مقام ...وواحد المقامات مقامة »:قالو 

                                 
 .4/349( الكتاب 1)

 . 2/206ا عرابه للزجاج و  ( معاني القرآن2)

 .1/213و انظر المحتسب ،  1/90( التبيان 3)
 .1/76( معاني القرآن للفراء 4)

 ،212، حماسة البحتري 19/90ل ، شرح المفص3/45، الخصائص  322هو لألخطل في ديوانه و  ( البيت من الطويل5)
 .10/97، شرح ابن يعيش على المفصل 1/306بًل نسبة في المنصف و  ،1/122ي المقتضب فدق ز للفر و 

 بًلو  723/ 2إسفار الفصيح،1/91، أشعار الستة الجاهليين 1/445إعراب القرآن للنحاس  87ان زهير ( من الطويل، ديو 6)
 . 692/ 1نسبة في المفردات في غريب ألفاظ القرآن 

 .206، 1/205ا عرابه للزجاج و  ( معاني القرآن7)
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 ومثاب البئر: مقام الساقي، أو وسطها.» :في القاموس المحيطو 

 ومجتمع ومثابتها: مبلغ جموم مائها، وما أشرف من الحجارة حولها، أو موضع طيها،
 .(1)«الناس بعد تفرقهم، كالمثاب

اسم مكان ال مصدر كما ذكر )َمَثاَبة( الزجاج فتكون و  لعل هذا مما يرجح قول الفراءو 
 مما يرجح رأي الفراءو  للمبالغة، فتكون التاء لتأنيث البقعة،)َمَثاَبة( األخفش جاعًًل التاء في 

 . (2)بالجمع (اا  ابَ ثَ )مَ الزجاج أيًضا قراءة و 
غيرهما أنه مثابة لكل من الناس، ال و  الزمخشري أبو حيان ووجه قراءة الجميع كما ذكر

 (3).يختص به واحد منهم
وقال  ،مجمًعا :وقال قتادة والخليل ،معاًذا وملجأ :وقال ابن عباس» :ل أبو حيانكما قا 

 .(4)«إثابة واحدة من الثواب  أي مكان :بعض أهل اللغة، فيما حكاه الماوردي
وهل معناه من ثاَب َيُثوب أي: َرَجع، أو من الثواب  الذي هو » :في الدر المصون و  

ُلهماأظهر  والنالجزاء؟ ق  . (5)«هما أوَّ
 مرجًعا :أي،فهذا يرجح أن تكون اسم مكان ،رجع :أي من ثاب يثوب،)َمَثاَبة( فكون 

 الزجاج.على رأي الفراء و  من ذكار أراد الموضع،و  أراد البقعة،)َمَثاَبة( فمن أناث  ،أً ملجو 
أي : ألن أهله يثوبون إليه:  ؛وهي المنزل جمع مثابة، ()المثابات:قد قال صاحب النهايةو 

 .(6)«ومجمًعا مرجًعا :أيچۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچومنه قوله تعالى:عون ،يرج

قيل للمكان الذي  و منه ،وًبا إذا رجعؤُ وثُ  ًباوْ وثاب يثوب ثَ »  :وقال صاحب المصباح
 . (7)«يرجع إليه الناس مثابة

                                 
 . 1/64( القاموس المحيط 1)

لألعمش و   ،1/378روح المعاني ، و 380، اللباب في علوم الكتاب /1/551طلحة في البحر المحيط و  ( القراءة لألعمش2)
لطلحة و  ،2/110، الجامع ألحكام القرآن 1/138، فتح القدير 2/104الدر المصون  ،1/207وحده في المحرر الوجيز 

 .2/28،هميان الزاد1/105أسرار التأويل و  ، أنوار التنزيل1/211بة في الكشافبًل نسو  ،1/270البيان و  وحده في الكشف
 . 1/380اللباب في علوم الكتاب و  1/551، البحر المحيط 1/211( انظر الكشاف 3)
 .1/551( البحر المحيط 4)

 .2/104الدر المصون  (5)

 .1/227النهاية في غريب الحديث واألثر (6)

 .1/87لمنير في غريب الشرح الكبير ( المصباح ا7)
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ليست للمبالغة، أن التي للمبالغة تلزم الكلمة فتدل على و  مما يؤكد أن التاء للتأنيثو 
الزمة لها الهاء  (مفعلة)هذا باب ما يكون » :كما ذكر سيبويه بقوله ،التكثيرو  المبالغة

 ،أرض مسبعة ومأسدة ومذأبةوالفتحة، وذلك إذا أردت أن تكثر الشيء بالمكان، وذلك قولك 
 .(1)«وليس في كل شيء يقال، إال أن تقيس شيًئا وتعلم أن العرب لم تتكلم به

 (2) منه قول ورقة بن نوفل:و  ن التاء للمبالغة،وْ كَ  يردا )َمَثاَبة( من ( ورود )مثابو 
 َمَثيييييييانل أَلْفنيييييييا ِّ الٌبا يييييييلِّ كل ِّهيييييييا

 
 

  ُالييييييلموامِّلُ  َتُخييييينه  ليهييييييا اليييييَيْعَم ا 
 

 (3) وقال آخر:
ييييييييييا لُهييييييييييمُ   َجَعييييييييييَل البيييييييييييَا مثاب 

 

  ييييون الييييوَ ْر ُ  ليييييه منييييه الييييدهَر َيٌْ
 

هي بمعنى و  أي رجع،ثاب( النحاة في اآلية من )و  كما ذكر المفسرون )َمَثاَبة( ـعليه فو 
 للناس . أمًناو  المرجع، فيكون البيت الحرام ملجأو  الملجأ
إ ماا للمبالغة أو  قد تدخل على بعض اسم المكان تاء التاأن يث: » في معجم الكلياتو 

رادة البقعة، وذل ك مقصور على السماع نحو: المظنة والمقبرة  (4)«.إل 
يبنى للمكان على )مفعلة( ويراد بها الكثرة، نحو: )مسبعة( أي كثيرة » :في المنهاجو 
باع  . (5)«َمْقَبرة( المكان، فيقال: )َمْعَبَرة، َمْشَرَبة، رباما زيدت تاء التاأنيث في اسم ،السا

، وتبعت الواو الحركة فانقلبت  ،َمْثَوَبة )َمَثاَبة(األصل في و   فنقلت حركة الواو إلى التاء 
َوَب، حيث الواو قلبت ألًفا التي أصلها ثاب ثَ ( ثاب))َمَثاَبة( ألًفا، فهذا إ عًلل إتباع، تبعت 

 (6)لتحركها وانفتاح ما قبلها.

                                 
  . 2/94( الكتاب 1)

ناك وخبت الدابة تخب خبأ: وهو ضرب سريع من العدو وأفناء القبائل: أخًلطهم ونزاعهم من هنا وه ( البيت من الطويل،2)
واليعمًلت: جميع يعملة، وهي الناقة السريعة المطبوعة على العمل، والطًلئح: جمع طليح ناقة طليح أسفار: جهدها السير 

 وهزلها فهي ذاملة: ناقة ذمول وذاملة: وهي التي تسير سبرا لينا سريعا.
، جامع 2/110الجامع ألحكام القرآن للقرطبي  ،1/380اللباب في علوم الكتاب و  1/551هو لورقة في البحر المحيط و    

بًل و  ليس في ديوانه،و  ،2/107، تاج العروس 15/151، 14/434. َوالَّذ ي نسب ألبي طالب في التهذيب 1/420البيان 
 .11/259نسبة في اللسان 

، الجامع ألحكام القرآن 2/459، اللباب 2/104، الدر المصون 1/551هو بًل نسبة البحر المحيط و  ( البيت من الرمل3)
 . 1/161، فتح القدير 2/110

 .1/1029الفروق اللغوية و  ( الكليات، معجم في المصطلحات4)
 .1/159الصرف و  ( المنهاج المختصر في علمي النحو5)
 .2/104الدر المصون ، 1/487،البحر المحيط 207، 1/206ا عرابه للزجاج و  معاني القرآن ( انظر6)
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عند  ع لها، بين  (الخ ف في المحلوف من )مثوبةو  الَمُثوَبة(معنى ): الرابع
 .األخفشو  سيبويه

 الثواب.: الثاءضم و  المثوبة بفتح الميم

، إالا أناه :» قال ابن األثير  را يقال أثابه يثيبه إثابة، واالسم الثواب ويكون في الخير والشا
 ( .1)«بالخير أخصا وأكثر استعماال

 .(2)«والثواب جزاء الطاعة وكذلك المثوبة» وقال الجوهري:
 
 

                                 
 .1/227( النهاية في غريب الحديث واألثر 1)
 . 1/95العربية  ( الصحاح تاج اللغة وصحاح2)
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  السادساملبحث 

 في  رأي سيبويه
 المحذوف من )مثوبة(
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 في المحذوف من )مثوبة( رأي سيبويه
مفعولة، فألقيت حركة الواو على  )َمُثوَبة(أن أصل  -كما ذكر الهمذاني -سيبويهيرى  

 .الثاء فسكنت الواو وبعدها واو ساكنة فحذفت واو مفعول

عوٌل، ف  ل م  ع  ل؛ ألن االسم على ف  ع  ل مفعوٌل منهما كما اعتل ف  ويعت» :سيبويه  حيث قال
نما كان األصل: مزووٌر، فأسكنوا ل فاع  ع  كما أن االسم على ف   ٌل؛ فتقول: مزوٌر ومصوٌغ، وا 

ع ل  الواو  ، وحذفت واو مفعوٍل؛ ألنه ال يلتقي ساكنان....وبعض األولى، كما أسكنوا في: ي ف 
يقول: مخيوط ومبيوٌع، فشبهوها بصيوٍد وغيوٍر، حيث كان العرب يخرجه على األصل، ف

 .فهمزبعدها حرف ساكن ولم تكن بعد األلف 
وال نعلمهم أتموا في الواوات؛ ألن الواوات أثقل عليهن من الياءات، ومنها يفرون إلى 

لٌة تجري مجرى يفعل، وذلك: المعونة ع  ف  الياء؛ فكرهوا اجتماعهما مع الضمة...وكذلك م  
 .(1) «أن المصدر ال يكون مفعولة (فعولةـمـ)شورة والمثوبة، يدلك على أنها ليست بوالم

كالم مقوٌل وخاتم  :ات الواوو فإن بنيت مفعوالا من الياء أو الواو قلت في ذ» وقال المبرد:
ولكن لما  ،وولمق  يول و  ك  م   :وكان األصل ،يلك  يع وطعام م  ب  ثوب م   :وغ، وفي ذوات الياءص  م  

كانت العين ساكنة كسكونها في: يقول ولحقتها واو مفعول حذفت إحدى الواوين؛ اللتقاء 
الساكنين، و)مبيع( لحقت الواو ياء وهي ساكنة فحذفت إحداهما اللتقاء الساكنين، فأما 

لها أصلية، سيبويٍه والخليل فإنهما يزعمان أن المحذوف واو مفعول؛ ألنها زائدة والتي قب
  .(2) «فكانت الزيادة أولى بالحذف

 . النحاةذهب األخفش إلى أن المحذوف عين الكلمة أي الواو األولى، حكاه عنه و 
وأّما األخفش فكان يقول المحذوفة عين الفعل؛ ألّنه إذا التقى ساكنان » فقال المبرد:

 .(3)« حذف األّول أو حّرك اللتقاء الساكنين

                                 
 باختصار. 349، 4/348( الكتاب 1)
 .2/29انظر إعراب القرآن للنحاس النحاس و  .1/238( المقتضب 2)

، الممتع 3/143،شرح الرضي على الشافية 2/435، اإليضاح في شرح المفصل 1/204أمالي ابن الشجري 
 .4/324، شرح األشموني 1/307، ارتشاف الضرب 3/1103، شفاء العليل 2/454

 .1/338( المقتضب 3)
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ويه أنك إذا قلت: )م ق ول( و)م ب يع( فالذاهب وزعم الخليل، وسيب» جمعهما المازني بقوله:و 
 اللتقاء الساكنين واو )مفعول(.

( فألقيت حركة الياء على الباء، سكنت الياء التي هي يوعٌ ب  وقال الخليل: إذا قلت: )م  
ذفت واو )مفعول( وكانت أولى  ،عين الفعل وبعدها واو )مفعول( فاجتمع ساكنان، فح 

وكذلك )م ق ول(  ،حذفها أولى ولم تحذف الياء؛ ألنها عين الفعلبالحذف؛ ألنها زائدة، وكان 
الواو الباقية عين الفعل والواو المحذوفة واو )مفعول(، وكان أبو الحسن يزعم أن المحذوفة 

 .(1)«واوعين الفعل والباقية 
 سيبويه بوجوه، ويقوى مذهب األخفش بأخرى:و  يقوى مذهب الخليلو 

 غيره من النحاة:و  ما يقوي األول كما ذكر ابن جني أما

 (2)ما ورد من شعر يدل على أن المحذوف واو مفعول كقول الشاعر:  -
ض لحيييض م ييير  و الَليييوي يييري َْ ْكييَ  ِي  َسيييَي

 

 يييييو  وميييقد رييي ور فيييي اللكْيييق ك َم ك
 

يب( أصل وب(فـ)م ش  من شاب الشيء إذا خلطه بغيره، فقلب الواو ياء يدل على ، ه )م ش 
ّي،  ،أنها عين الفعل ال المه التي ال ت علّ  إال إذا كانت الماا، نحو قولهم: ر مي فهو مرم 

 وقضي فهو مقضي.

كما قلبها اآلخر في  بها ياءا ل  ( عين الفعل فق  ولكن الواو في )مشوبٍ » لذا قال ابن جني:و 
  : (3)قوله

                                 
 ،المنصف3/28، وانظر األصول في النحو 314/. وانظر أمالي ابن الشجري 1/287( تصريف المازني 1)

، االرتشاف 2/456، الممتع 3/143، شرح الرضي على الشافية 2/435،اإليضاح في شرح المفصل 2/621
، شرح 2/50،الدر المصون 1/374،المحرر الوجيز43، 2/42، شرح التصريح 1/335،البحر المحيط 1/306

 .4/324األشموني 
« ويروى بالصاد المهملة، وهذه أصح: » 18/414( البيت من الطويل، ويروى بالضاد)المعرض( وفي تاج العروس 2)

، وهو «ي يلقى على الجمر فيختلط بالرماد وال يجود نضجهوقال الليث: اللحم المعرص: الذ: » 2/15وفي التهذيب 
، وللسليك بن السلكة السعدي في 7/53، اللسان 2/15، تهذيب اللغة 143للمخبل السعدي في إصالح المنطق 

، وبال 3/359، بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز 18/414، 3/162، تاج العروس 1/512اللسان 
،الصحاح  10/78، شرح المفصل 605، أدب الكاتب 1/659، مجمل اللغة البن فارس 1/288نسبة في المنصف 

 .2/564، غريب الحديث للخطابي 18/531، تاج العروس 3/531، 1/158
، 1/288، وبال نسبة في المنصف 1/297( البيت من الرجز وهو لمنظور بن مرثد األسدي في شرح أدب الكاتب 3)
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   رسييييييييرور المسييييييييروي  قدُ َنيييييييييي عَ  قنَ َمييييييييزي أَ 
 

  ُييييي حيييييورادُ  عينيييييقد يييييين الحك مييييين ال ك  ريي
 

راء.وأصل و   ه:)الح ور(؛ ألنه جمع ح 

وبٍ   (عين الفعل بمنزلتها في )الح ور(؛ أال ترى أنه قلبها في )مشوب( كما فالواو في )م ش 
 .(1)«قلبها في )الحور( 

وسمع: أرض م م يت عليها، يريدون: م م وت عليها، وغار م ن يل، وهو من الواو وأصله: 
م ن ول.
(2) 

يقوي مذهب األخفش أن واو )مفعول( جاءت لمعنى، خالفاا للواو عين الفعل فلم تأت و 
 .لذلك، فحذف ما لم يأت لمعنى أولى

وللخليل أن يقول: إن الميم في أوله يدل على أنه اسم » رد ابن جني عن الخليل بقوله:و 
 .(3)«زائدة المفعول، فتحذف الواو؛ ألنها

 .ويقوي مذهب الخليل أنه عند التقاء الساكنين يحذف الثاني منهما، فكذا في هذا الموضع
وألبي الحسن أن يرد هذا ويقول: إنهما إذا التقيا في » رد ابن جني عن األخفش بقوله:و 

، وب ع ، ال سيما إذا كان ال ، وق ل  ثاني منهما جاء كلمة واحدة، حذف األول نحو: خ ف 
 .(4)«لمعنى
وكال الوجهين » مع قوة أدلة كل مذهب إال أن المازني قد رجح مذهب األخفش فقال:و 

 .(5)«حسن جميل، وقول األخفش أقيس
ن كان القياس و  فسيبويه يحذف الثانية دون األولى» كذا رجحه الرضي حيث قال: ا 

 .(6)«لىحذف األو 

                                                                                               
 .99،  1/35، إصالح المنطق 1/468أدب الكاتب 

 .289، 1/288( المنصف البن جني 1)
 .289، 1/288( انظر المنصف البن جني 2)

 .1/291( المنصف 3)

 .1/290( المنصف 4)

 .1/288( تصريف المازني 5)

 .3/147( شرح الرضي على الشافية 6)
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إال أن مذهب سيبويه أوجه، وحذف واو مفعول ال تخّل بالداللة على اسم المفعول، فاسم 
هي قائمة به في و  المفعول من غير الثالثي يخلو منها، فبقيت الداللة للميم وحدها فيه،

 الثالثّي.

: أّن واو مفعول ليست وحدها هي والجواب عن هذا القول» فيه قال ابن الشجرّي:و  
الداّلة على اسم المفعول، بل هي والميم وضعا لذلك، والميم أقوى منها في الّداللة على هذا 

بداللة الميم على أّن االسم موضوع  ول الكلمة، فلما حذفت الواو اجتزيءالمعنى؛ ألنها أ
لمفعول، انفرادها بهذا للمفعول، ويدّلك على أن الميم هي األصل في الداللة على اسم ا

 .(1)« جستخر  ج وم  دحر  م وم  كر  المعنى، في نحو: م  
 مق سمع من إتمقض )مْ ول(:

مبيوع حيث و  لم يستنكر سيبويه إتمام )مفعول( الواوي، كما سمع في اليائي نحو: مخيوط
األصل، قالوا: مخيوٌط، وال وقد جاء )مفعوٌل( على األصل، فهذا أجدر أن يلزمه » قال:

 .(2)«يستنكر أن تجيء الواو على األصل

نما لم يجزه سيبويه  وال نعلمهم أتموا :» لما فيه من ثقل اجتماع ثالث واوات ، حيث قالوا 
من الياءات، ومنها يفرون إلى الياء؛ فكرهوا اجتماعهما  الواوات؛ ألن الواوات أثقل عليهم في

 .(3)« مةمع الض

ثوب و  بني عقيل يقولون: خاتم مصووغ،و  روى عن الكسائي إتمامها عن بني يربوعو  
ا  مصوون وأجاز في اسم المفعول من الثالثي المعتل العين بالواو أن يأتي على األصل قياسا

 (4) .على هذا المثال
حكى المازني أن بنى تميم يتممون اسم المفعول من الثالثي المعتل العين بالياء،  قدو 
 مصوون، ورجل معوود، وفرس مقوود، : ثوبمنه قولهمو  ون: مبيوع، ومعيون،فيقول

                                 
 .2/192( أمالي ابن الشجرّي 1)

 .4/355( الكتاب 2)

 .4/349( الكتاب 3)
، االرتشاف 462، 2/461، الممتع 150 – 3/149، شرح الرضي على الشافية 1/284( انظر المنصف 4)

 .4/324، شرح األشموني 1/1/307
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 (1): وقال الراجز
ف ُووي يييييييييييييييييييييييق لَمييييييييييييييييييييييي ي َبرك ك َُ فيييييييييييييييييييييييي َعني ييييييييييييييييييييييي  والمكسي

 
 

و فإن ذلك ال يجوز فيها فأما الوا» إال في الضرورة، حيث قال: و لم ي جز المبرد اإلتمام
وول( فلهذا لم يجز في الواو ما ق  كراهيةا للضمة بين الواوين، وذلك أنه كان يلزمه أن يقول:)م  

 .(2)«ولست أراه ممتنعاا عند الضرورة ،جاز في الياء، هذا قول البصريين أجمعين
إلى المبرد من القول بجوازه،  غيرهمو  ابن عصفورو  ابن جنيو  هذا يرد ما نسبه المازنيو 

ا ما أجازه أبو العباس من ت ت ميم » حيث قال المازني:  والشاذ في القياس واالستعمال جميعا
ول(، وفي )مصوغ(:  )مفعول( من ذوات الواو التي هي عين؛ ألنه أجاز في )م ق ول(: )م ق و 

 . (3)« )مصووغ(
ا وخا» قال ابن عصفور:و  لف  المبّرد كافَّة النحويين، فأجاز اإلتمام في ذوات الواو قياسا

 .(4)«على ما ورد
والرابع الشاذ في  »لذا قال:و  لم يجز ابن جني القياس على ما حكي تاماا من الواوي و  

سك وون، وم  ص  القياس واالستعمال جميعاا، وهو كتتميم )مفعول( فيما عينه واو نحو: ثوب م  
وكل ذلك شاّذ في القياس  ،وود من مرضهع  وود، ورجل م  ق  ووف، وحكى البغداديون: فرس م  د  م  

ا استعم اله فيما استعملته واالستعمال، فال يسوغ القياس عليه وال رد غيره إليه، وال يحسن أيضا
 . (5)« فيه إال على وجه الحكاية

عن  عو مسممن اإلتمام ، فهكذا كان نحاة الكوفة حيث اعتدوا بكل  حكاه الكسائي أما ما
لكنهم حفظوا كل مأثور عن العرب فأثروا اللغة و  األشعار الشاذة ،و  العرب فقبلوه حتى األقوال

 .نفعوا و  بما رووا
وقد » الجرجاني بقوله: عن مذهب الكوفيين: " :لذا أثنى الجرجاني على مذهبهم بقولهو 

، وال يلز م لها قياس؛ ألّن ذلك لو ساغ واستمر  يجيء عن العرب شواذ ال تجعل أصوالا
                                 

وشرح  1/262والخصائص  1/285ممزوج أو المبلول وهو بال نسبة في: المنصف المدووف: المسحوق أو ال( 1)
 .9/108اللسان ،23/310تاج العروس ،9/439، المحكم 1/300الممتع، 355شرح الملوكي ، 10/80المفصل

 .1/240( المقتضب 2)
 .1/278( تصريف المازني 3)
، شرح 2/224، الهمع 1/307، االرتشاف 10/80انظر شرح ابن يعيش على المفصل و  ، 003( الممتع 4)

 .3/358األشموني على األلفية 
 . 99، 1/98( الخصائص 5)
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الن قلبت اللغة، وانتقضت الحقائق، وه م الى الحذف فيه أميل، وبالتخفيف أولع، وعلى ذلك 
ق الحمقيريد المنازل. وقالوا:  قالوا: درس المنا؛ مام :ديري ،(1)رواطن مِة من ُوري وهذا  ،الح 

ل الكوفة فيه وأله نفت فيه كتب معروفة،ص   باب يتسع فيه القول، وتتشّعب فيه الوجوه، وقد
تكاد توجد لغيرهم من النحويين؛ كإجازتهم مد المقصور، وترك صرف االسم  ر خ ص ال

ء، ضونه لتحكم الشعرارّ عيبلغون به مرتبة اإلهمال، وال يالمنصرف، ونحو ذلك؛ غير أنهم ال 
 .(2)«ويجعلون هذا الباب من الضرورة، ويقتصرون به على الحاجة

ع ولة( المعتلة العين هو اإلعالل، كـ)مشورة(  ا أن األصل في )م ف  تبين مما تقدم جميعا
لة( بضم العين، أو مثابة و  مشارة بفتحهما، و)مثوبة( بضم الشين والثاء فيهما، على )مفع 

لة( بفتح العين.  على )مفع 
وقد أعّل األول بنقل حركة الواو إلى ما قبلها، وأعّل الثاني بنقل حركة الواو ثم قلبها ألفاا 

 لتجانس الفتح قبلها.
ب ة( فقد خرجوا  ث و  رة( و)م  و  لة( بفتح العين على غير اإلعالل كـ)م ش  ع  أما ما أتوا به من )م ف 

 .ك للتنبيه على أصلهذلو  به عن بابه،
بٌة ( ث و  أما قراءة )م 

فقياس على الصحيح من نظائره نحو:  بسكون الثاء وفتح الواو  (3) 
تلة.  م ق 
(4) . 

ب ة( على الشذوذ فقال:  ث و  هذا مما خرج على أصله، »و لذا قد خرج ابن جني قراءة )م 
دٌة إلى األذى، شاذًّا عن بابه وحال نظائره، ومثله مما يحكى عنه و  م من قولهم: الف كاهة م ق 

 . (5)«وقياسهما م ثابة وم قادة

                                 
، نهاية 2/199، أمالي القالي1/78، المحتسب 1/26، الكتاب 232، وهو له في : الجمل1/453الرجز للعجاج ، ديونه( 1)

، 15/384، تهذيب اللغة6/2182، الصحاح2/556، المحكم4/285، 3/554، المقاصد النحوية7/187األرب
، وبال نسبة في : األصول 111، 2/96، 1/401، اللباب في علل البناء واإلعراب1/524ح ابن عقيل، شر 5/293اللسان

، شرح ابن عصفور على 6/75، شرح المفصل2/423، اإلنصاف1/72، سر الصناعة3/135، الخصائص2/458
  .5/1906، الصحاح4/267، العقد الفريد2/189، شرح التصريح178، الرصف202، 3/191الجمل

 . 453( الوساطة بين المتنبي وخصومه ونقد شعره 2)
، المحرر الوجيز 3/529ابن هرمز في البحر المحيط و  ابن بريدة، األعرج، نبيح، ابن عمران،و  ( القراءة للحسن،3)

، 1/685بال نسبة في الكشاف و  ،201، إتحاف فضالء البشر 7/411، اللباب في علوم الكتاب 2/211
 .2/221نظر معجم القراءات القرآنية او  ،1/709غرائب القرآن 

 .1/101( انظر التبيان 4)

  .1/213( المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها 5)
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علة تذكري ) عشر(رأي سيبويه يف  – السابعاملبحث  –الباب الثاين         

 

332 

 في قوله تعالى:﴾  گ ﴿رأي سيبويه في علة تذكير 
 (1)چگ  گ  ک  ک  ک  ک چ

الجمهور على و  »:چگ  گ  ک  ک  ک  ک چ:قال الهمذاني في قول هللا تعالى
قاو  على حذف الموصوف ﴾گ  گ﴿اإلضافة في  : فله عشر تقديره ،مة الصفة مقامها 

: عشرة رجال أي ،عندي عشرة نّسابات :نظيرهما ما حكى صاحب الكتابو  ،حسنات
 .نسابات

 ﴾گ  گ﴿حسن التأنيث في  :أبو علي ،للحسنة المذكورة ﴾گ﴿الضمير فيو 
كما أن الشخوص في  ،أن األمثال في المعنى حسنات أحدهما: :المثل مذكر ألمرينو 

 ( وص  خ  ش   الث  ث  )             (2):قوله

ن و  ،المضاف إلى المؤنث قد يؤنثو  أن الضمير المضاف إليه مؤنث، :الثانيو  ،نساء ا 
ت ْلت ِقْطه  ﴿:وكقول من قرأ ،ذهبت بعض أصابعه :كقولهم ،إياه في المعنى إذا اكان مذكر  

ي ار ةِ   .انتهى كالمه (3)﴾ب ْعض  السَّ

                                 
 . 160سورة األنعام اآلية  (1)

ّني :تمامهو  الطويل لبيت منا (2) خوص  كاعباِن وم ْعِصر   فكان  ِمج  ي ... ث الث  ش   دون  م ْن كنت  أتقَّ
والكاعبان تثنية كاعب وهي الفتاة حين يبدو ثديها للظهور، والمعصر بكسر الصاد، الفتاة أول  ،المجّن: الُترسو    

 ،186 ،2/184، الكامل 3/566الكتاب ، و 100هو لعمر بن أبي ربيعة في ديوانه صو  ما يدركها الحيض
الدر المصون  ،1/118أمالي الزجاجي ،5/4إعراب القرآن للنحاس  ،2/634اإلنصاف  ،2/419الخصائص 

، 5/3210، وخزانة األدب 1/90، واألغاني 129، 5/48واألشباه والنظائر  ،2/452شرح التصريح  5/237
، ولسان العرب 313، وشرح شواهد اإليضاح 2/366وشرح أبيات سيبويه  ،،398، 396، 7/394، 312

 ،2/476األصول  ،2/148المقتضب ،288جمل الخليل  :، وبال نسبة في4/483، والمقاصد النحوية 7/45
والمقرب  ،3/221شرح ابن عصفور على الجمل  ،3/308،شرح الرضي على الكافية 2/174وعيون األخبار 

األشباه والنظائر  ،2/312العقد الفريد  ،3/665افية شرح الكافية الش ،10/661، الدر المصون 1/307
 .519، وشرح عمدة الحافظ 3/620، وشرح األشموني519، وشرح ابن الناظم4/251، وأوضح المسالك2/104

 ،2/36معاني القرآن للفراء  :انظر ،قتادةو  ،أبي رجاءو  ،الحسنو  ،القراءة لمجاهدو  ،10سورة يوسف اآلية  (3)
جامع  ،8/133لجامع ألحكام القرآن ا ،5/284البحر المحيط  ،2/305الكشاف  ،2/126إعراب القرآن للنحاس 

 . 262اإلتحاف  ،12/94البيان 



علة تذكري ) عشر(رأي سيبويه يف  – السابعاملبحث  –الباب الثاين         

 

333 

فله  :التقديرو  ،برفعهما مع التنوين في األول على الوصف(1)﴾عشٌر أ ْمثال ه ا﴿ ئ قر و 
ن كانت مضافة و  ،ثلهاألنها نكرة م(؛ عشرـ)ل( نعت األمثالـ)ف ،حسناٌت عشٌر أمثال حسنته ا 

اأ ْمثال  ﴿جوز أبو إسحاق نصب و  إلى معرفة، عندي  :كتجويزهم ،على التمييز في الكالم ﴾ه 
 .(2)«اأثواب   خمسةٌ 

فتؤنث مع المذكر وتذكر مع  ،القاعدة في العدد من ثالثة إلى عشرة تخالف المعدود
  ۇئ  وئ  وئ  ەئ   ەئ  ائچ:كقوله تعالى ،سواء أكانت مفردة ،المؤنث

، نحو: ثالثة وفا  أو معط ا، وسبع عشرة بنت  اأو مركبة نحو: خمسة عشر ولد   (3)چۇئ
أما العشرة: فهي على عكس معدودها مفردة، ووفق  ،وعشرين ليلة   ، وأربع  وعشرين يوما  

 معدودها مركبة.

 ،مع المذكر رت )عشر(كّ  في هذه اآلية الكريمة على خالف القاعدة فذُ  )عشر(وقد جاءت
: عشر وكذا ،ثالث نسوةو  ثالثة رجال، :بالجمع، فنقولفالعبرة في التذكير والتأنيث بالمفرد ال 

ّمة مرة وأُ جماعات كزُ الثالثة وأخواتها أسماء »  :كما ذكر ابن مالك بقوله ،عشرة أوالدو  ،بنات
لتوافق  ؛فاألصل أن تكون بالتاء رّية وف ئة وعشيرة وقبيلة وفصيلة،حبة وس  صبة وُص وف رقة وعُ 

وحذفت  لتقدم رتبته، ؛ل مع المعدود المذكرفاستصحب األص ،األسماء التي هي بمنزلتها
 .(4)«ثالثة أعبد وثالث جوار   :فقيل ،لتأخر رتبته ؛التاء مع المعدود المؤنث

 :مذاهب مفرده مذكر )مثل(و  ر العدد )عشر( مع )أمثال(النحاة في علة تذكيو 

 هوو  محذوف الموصوف في اآليةأن  :من وافقهو  وهو ما عليه سيبويه :األولالمذهب 
ل ُه ع ْشُر حسنات  أمثاُلها(:التقديرو  ،مؤنث، فلذلك حذفت التاء )ثالثة  :كما أثبتت الهاء في ،)ف 

 وتقول: ثالثةُ  »:ر، وذلك في قول سيبويهألن الموصوف المحذوف موصوف مذك ؛نّسابات(
ابات   ابة صفة؛ وهو قبيحنسَّ الصفة ثم وصفه ولم يجعل  فكأنه لفظ بمذكر ،؛ وذلك أن النسَّ

                                 
 ،1/367 القزاز في معاني القرآن للفراءو  عيسى بن عمرو  سعيد بن جبيرو  األعمشو  الحسنو  عقوبيالقراءة لـ (1)

 . 12/281جامع البيان  ،7/151قرآن الجامع ألحكام ال ،2/50الكشاف  ،1/591إعراب القرآن للنحاس 

 . 259 ،2/258الفريد  (2)

 . 7سورة الحاقة اآلية  (3)

 .2/452شرح التصريح  :انظرو  ،2/398شرح التسهيل ( 4)
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ك قلت: ثالثة رجال  كأنّ  ،ى قوة االسم، فإّنما تجيء كأنك لفظت بالمذّكر ثم وصفتهقو  ت  
 . (1)« ابات  نسّ 

(: التي تبين بها العدد باب ما ال يحسن أن تضاف إليه األسماء) :قال في موضع آخرو 
لك الوصف تقول: هؤالء ثالثٌة قرشيون، وثالثٌة مسلمون، إذا جاوزت االثنين إلى العشرة وذ» 

 راهية أن تجعل الصفة كاالسم، إال أن يضطر شاعر،فهذا وجه الكالم، ك ،وثالثٌة صالحون 
ابات إذا قلت: ثالثةُ  ابات   وهذا يدلك على أنَّ النسَّ ألنَّه  ف المذكَّر؛إّنما يجيء كأنه وْص  ،نسَّ

ه صار المتكلم كأن اا يحسن االسم، فلما لم يقع إال وصف  تحسن فيه الصفة، كم اليس موضع  
 .(2)«چگ  گ  ک  ک  ک  ک چوقال هللا جل ثناؤه ثم وصفهم بها، ين  قد لفظ بمذكَّر  

 ،چگ  گ  ک  ک  ک  ک چ:وقال هللا عز وجل» :هو رأي المبرد في قولهو 
 .(3)« هامثال  أ فله عشر حسنات    - وهللا أعلم -والتقدير
 ،ا غير نعت فإضافة العدد إليه جيدةاعلم أنه كل ما كان اسم  » :قال في موضع آخرو 

ا قبح فإن كان نعت   ،أنفس   وثالثةُ  ،دراهم   وخمسةُ  ،أينق   وأربعُ  ،أجمال   عندي ثالثةُ  :وذلك قولك
ين وأربعة شيّ عندي ثالثة ُقر   :ك قولكوذل ،ا موقعها لالسم واقع  إال أن يكون مضارع   ،ذلك فيه

ونحو ذلك  ،كرام وثالثة رجال  ين شيّ ُقر  ثالثة رجال  :حتى تقول ،هذا قبيح ،كرام وخمسة ظرفاء
عز  -كما قال هللا  ،زيد وأربعة أشباه   ،كجاءني ثالثة أمثال   :فأما المضارع لألسماء فنحو

 .(4)«چگ  گ  ک  ک  ک  ک چ: - وجل
يريد: فله عشر  ،من خفض چگ  گ  ک چوقوله: » :هو رأي الفراء حيث قالو 

 .(5)«كان صواب ا ،عشر حسنات مثلها :يريد ،هال  ثْ ولو قال هاهنا: فله عشر م   ،حسنات  أمثالها
ت الهاء، والموصوف محذوف في هذا الموضع مؤنث، فلذلك حذف» الفارسي فقال: تبعهو 

 كما أن الموصوف المحذوف من )ثالثة نّسابات( موصوف مذكر، فلذلك أثبتت الهاء،

                                 
 . 563، 3/562الكتاب  (1)

 . 567 ،3/566الكتاب  (2)

 .  2/147المقتضب  (3)

 .  2/183المقتضب  (4)

 . 1/366معاني القرآن للفراء ( 5)
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( )وثالثُة دواّب(، بمنزلة قولهم )ث چگ  گچفـ في أن الموصوف محذوف الثُة نّسابات 
 . (1)«منه

فله عشر حسنات أمثال  :من أضافه فمعناه، چگ  گ  ک چقوله » :قال مكيّ و 
عشر  فله حسناتٌ  :قدره (2)وهي قراءة الحسن وابن جبير واألعمشا، ن عشر  وّ ومن ن   ،حسنة  
 . (3)« (ابتداء ، والخبر ) فله لها، وهو كأمثاله

  (4)ومنه قول الحطيئة : قد يغلب المعنى على اللفظ وعليه يذكر العدد أو يؤّنث،و 
 د  ثالثةةةةةةةةةةةةةة  أن ةةةةةةةةةةةةة   وثةةةةةةةةةةةةةالث ذ وْ 

 

 لقةةةةةةد جةةةةةةار  الامةةةةةةان  علةةةةةةى عيةةةةةةالي 
 

مع أن النفس  أنفس(ثالثة )وتغليب المعنى لكثرة قصده كقولهم: » :قال ابن مالك
، لكن كثر استعمالها مقصودا بها إنسان فجعل عددها بالتاء على وفق القصد، مؤنثة

 قال الشاعر:
 ثالثةةةةةةةةةةةةةة  أن ةةةةةةةةةةةةة   وثةةةةةةةةةةةةةالث ذ ْود  

 

 لقةةةةةةد جةةةةةةار  الامةةةةةةان  علةةةةةةى عيةةةةةةالي 
 

فإن كان  ،، فأسقط التاء مراعاة لتأنيث اللفظ)ثالث أنفس(وحكى يونس أن رؤبة قال: 
ثالثة ربعات، إذا تبر لفظ موصوفها المنوي، فتقول: المعدود صفة لم يعتبر لفظها، لكن يع

ومن  ذكورا؛ ألن الدابة صفة في األصل، إذا قصدتثة دواب، ، وكذا تقول: ثالقصدت رجاال  
  گ  ک  ک  ک  ک چترتيب حكم العدد على حال الموصوف المنوي قوله تعالى: 

 .(5)« چگ
                                 

 ،2/565شفاء العليل  ،2/755ارتشاف الضرب  ،3/1666انظر شرح الكافية الشافية و  ،4/68التعليقة ( 1)
 . 2/452شرح التصريح ،2/76المساعد 

 .331   ( سبق تخريج القراءة صـ2)
 . 1/278مشكل إعراب القرآن ( 3)
، و الذود من اإلبل ما بين الثالثة إلى العشرة ،  و هو له  120البيت من الوافر، و هو للحطيئة في ديوانه  (4)

، و بال نسبة 462،  450/ 2، شرح التصريح635/ 2اف ، اإلنص 414/ 2، الخصائص 565/ 3في الكتاب 
/ 4، 50 / 2، اللباب في علوم الكتاب 195، ليس في كالم العرب 54/ 1، مجالس ثعلب 288في: الجمل 

، توضيح المقاصد 399/ 2، شرح التسهيل 301 / 3، شرح الرضي على الكافية 532/ 8، 140/ 6/ 369
3 /1320. 

 . 1667، 3/1666شرح الكافية الشافية ( 5)
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يقولون: عتبار توهم الموصوف كاعتبار نيته، ولهذا ترى العرب وا » :في التصريحو 
صفة وهي لغة كل ما يدب على األرض  ألن الدابة ؛اإن قصدوا ذكور   ،بالتاء (ثالثة دواب)

 .(1)«(جمع حمار)، فكأنهم قالوا: ثالثة أحمرة، غلبت عليها االسمية ،في األصل

فإن قلت: فهالَّ حملته على حذف الموصوف، »  :قد رّد ابن جني ذلك الرأي حيث قالو  
قامة الصفة مقامه قبُل ليس فك أنه قال: فله عشر حسنات أمثالها، قيل: حذف الموصوف وا 

من ﴾ڳ﴿بمستحسن في القياس، وأكثر مأتاه إنما هو في الشعر؛ ولذلك ضعف حمل 

على أنه وصف جنة؛ أي: وجنة  دانية  عليهم ظاللها، عطف ا  (2)چڳ  ڳ  ڳ چقوله: 

وجنة دانية عليهم ظاللها؛ لما ، (3)چڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌچمن قوله:  ﴾ ڈ﴿على 

قامة الصفة مقامه   ڑ  ڑ  ژچحتى عطفوها على قوله:  ،فيه من حذف الموصوف وا 

ف أن فلهذا يضع ،ودانية  عليهم ظاللها، فكانت حاال  معطوفة على حال قبلها(4)چ ک
لكنه  ،غير صفة ﴾أمثالها﴿يكون تقدير اآلية على: فله عشر حسنات أمثالها؛ بل تكون 

ا قوله تعالى: ، محمول على المعنى؛ إذ كن حسنات كما ترى  ت ْلت ِقْطه  ب ْعض  ﴿وعليه أيض 
يَّار ةِ   . (5)« ؛ لما كان ذلك البعض سيارة في المعنى﴾ السَّ

المضاف إلى المؤنث قد و  ألن الضمير المضاف إليه مؤنث، ؛التأنيث: ثانيالالمذهب 
ن كان مذكر  و  ،يؤنث  .ذهبت بعض أصابعه :كقولهم ،إذا كان إياه في المعنى اا 

ليه ذهب األخفشو  على العدد كما  چگ  گ  ک چوقال  »:من وافقه حيث قالو  ا 
، فإ ألنه أضاف إ لى  ؛نما أنثإ؟ فمذكر )المثل(و﴾ گ﴿ن قلت كيف قال تقول: ع ْشُر ُسود 

ن ٌة(اوهو في المعنى أيض   ،مؤنث س  جةٌ أو))ح  ر   . (6)«(، فإ ْن أ نَّث  على ذلك فهو وجه د 

                                 
 . 2/453شرح التصريح على التوضيح  (1)

 . 14سورة اإلنسان اآلية  (2)

 . 12سورة اإلنسان اآلية  (3)

 . 13سورة اإلنسان اآلية  (4)

 238 ،1/237المحتسب ( 5)

 . 1/317معاني القرآن لألخفش ( 6)



علة تذكري ) عشر(رأي سيبويه يف  – السابعاملبحث  –الباب الثاين         

 

337 

 : (1)جعل منه قول علي ابن مقبلو  كما ذهب إليه ابن جني
ةةةةان وابت ةةةةِذلت ْتم   قةةةةد صةةةةرَّ  السةةةةير  عةةةةن ك 

 

 وقةةةا  المحةةةاجن باْلم هرُّةةةة الةةةذ ق ن 
 

 (2):قول ذي الرمةو 
ةةةْين ك   ةةةمش  ةةةاَّت رِ ت ةةةا اهْ م  ةةةت   ا ٌ م   ْت ه   َّ س 

 

 ةةةة ةةةةا م   واِسةةةة النَّ  ُّةةةةا ِ ر  الرِّ أعالي ه 
 

ن كا يت األول )الوقع(في الب ث  نّ فأ ، وهي ل مَّا كان مضاف ا إلى )المحاجن( ؛ن مذكر اوا 
 من ( وهي مونثة؛ إذ كان )الم ّر(الرياح)إلضافته إلى  )الم ّر(؛ث  نَّ في الثاني أ  و  مؤنثة؛
 (3).الرياح
 (4)السيوطي.و  السمين الحلبيو  هو مذهب غير قليل من النحاة كالعكبري و 
التاء من  فحذفچگ  گ  ک چالمذكر كقوله تعالى:  تأنيث» :في الدر المصون ف

وهي مضافة إلى األمثال وهي مذكرة، ولكن لّما جاورت األمثال ضمير المؤنث ﴾  گ﴿
 (5)ه، وكذلك قوله:أجرى عليها حكم

                                 
: اسم جبل. والذقن جمع الذقون، وهى من وكتمان: اسم موضع، وقيل،303ديوان ابن مقبل  ،البيت من البسيط( 1)

وهى  -هى السريعة. أي ابتذلت المهرية :اإلبل: التي تميل ذقنها إلى األرض، تستعين بذلك على السير، وقيل
 ،1/237المحتسب  ،1/187هو له في معاني القرآن للفراء و  الذقن بوقع المحاجن فيها، -المنسوبة إلى مهرة
 . 3/237شرح التسهيل  420/ 2/37معاني القرآن للفراء ال نسبة فيبو  ،1/316شرح شواهد المغني

 ،1/58وشرح أبيات سيبويه  ،4/225وخزانة األدب  ،754البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه  (2)
ا عرابه للزجاج و  ، معاني القرآن2/105األدب و  ، الكامل في اللغة2/72،3/480األصول  ،65، 1/52والكتاب 

التنوير و  التحرير ،417 ،2/368 ،380 ،218 ،1/94المحرر الوجيز  ،2/190، 1/237المحتسب ،4/83
 ،1/362ا عرابه للزجاج و  معاني القرآن ،4/197مقتضب وبال نسبة في ال ،3/367والمقاصد النحوية  1/725

 ،3/277 ،109 ،،2/41إعراب القرآن للنحاس 1/262المسروق منه و  المنصف للسارق  ،2/419والخصائص 
البحر  ،3/237 ،2/111شرح التسهيل  ،2/920شرح الكافية الشافية  ،3/80شرح ابن عصفور على الجمل 

 ،1/33زاد المسير  ،8/526 ،2/162اللباب في علوم الكتاب  ،1/425الدر المصون  ،4/259المحيط 
وشرح ابن  ،2/139شرح األشموني  ،3/50شرح ابن عقيل  ،3/880بدائع الفوائد  ،2/795توضيح المقاصد 

 . 5/239األشباه والنظائر  ،838وشرح عمدة الحافظ ص 2/374حاشية الصبان  ،380عقيل 
 .  238، 1/237انظر المحتسب ( 3)

اإلتقان  ،4/213الدر المصون ،105 ،2/104اإلعراب و  اللباب في علل البناء ،1/423انظر التبيان (4)
3/134. 

 الجبال الخشع .و  لّما أتى خبر الزبير تواضعْت .. سور المدينة البيت من الكامل، وتمامه: (5)
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.........................  ةةةةةةا  سةةةةةة  .(1)«ور  المدينةةةةةةِة والجبةةةةةةال  الخ شَّ
 

 ،هي مؤنثةو  (الحسنات()األمثالـ)ألن المراد ب )أمثال(؛)عشر( مع تأنيث : الرأي الثالث
 .غيرهمو  الرضيو  ابن السراجو  ذهب إلى ذلك ابن جني

ن شئت حملته على تأنيث وا  » :أما ابن جني فقد أجاز هذا الوجه مع ما سبق فقال 
 ،چگ  گ  ک چ سبحانه: ا كان يعبر عنه بالمؤنث، أال ترى إلى قول هللامّ المذكر ل

نة :ألنه في المعنى (؛ثلفتأنيث )الم س   .  (2)«ح 

 :(3)قوله و جعل منه ابن السراج
ةةةةةي ةةةةةْن كنةةةةةت  أتقَّ ّنةةةةةى دون  م   فكةةةةةان  ِمج 

 

   ةةةةةخوص  كاعبةةةةةاِن وم ْعِصةةةةةر  ث ةةةةةالث  ش 
 

ثم أبان عن إرادته  ،على المعنى فحمله ،لقصده النساء ؛(الشخوص)ث فإنما أنَّ » :قالو 
 (4)ونظير ذلك قوله: (،كاعبان ومعصر)وكشف عن معناه بقوله: 

ْشةةةةةةةةةةر  أ ْبط ةةةةةةةةةةن   نَّ ِكالًبةةةةةةةةةةا هةةةةةةةةةةذِ  ع   وا 
 

  ِِمةةةْن قباَِلهةةةا الع ْشةةةر ٌْ ةةةِري  وأ نةةةت  ب 
 

فأما في النعوت فإن ذلك  ،وأبان في عجز البيت ما أراد ،يريد: قبائل ،فقال: عشر أبطن
ثم  ،عندي ثالثة رجال :ألنك إنما أردت ؛وعالمات   نسابات   تقول: عندي ثالثةُ  ،الغٌ ب ديّ  ج

                                                                                               
األصول  ،2/105األدب و  الكامل في اللغة ،1/52الكتاب  ،،1/197ز القرآن ومجا ،345 هو لجرير في ديوانهو   

 ،1/212مواهب األديب  ،9/624الدر المصون  ،1/379سمط اآللي  ،2/182مقاييس اللغة  ،3/477
المقتضب و  .2/37بال نسبة في المقتضب ومعاني الفراء و  ،2/416زاد المسير  ،5/74 ،4/34المحرر الوجيز 

، وشرح 2/183والمذكر والمؤنث البن األنباري  312/. والكامل2/420صوالخصائ 224/. والصاحبي4/198
 . 296واالضداد البن األنباري ، 2/723والجمهرة البن دريد 1/321السيرافي 

 . 4/213 الدر المصون  (1)

 . 1/237المحتسب  (2)

 . 331سبق تخريجه (3)

 العقد ،2/174ألعرابي في عيون األخبار و  ،3/565نسب لرجل من كالب في الكتاب  ،البيت من الطويل (4)
أمالي  ،1/30التمام في تفسير أشعار هذيل  ،3/477األصول ،1/288الجمل  :بال نسبة فيو  ،2/312الفريد 

 ،3/1665شرح الكافية الشافية ،3/221شرح ابن عصفور على الجمل  ،3/633اإلنصاف  ،1/118الزجاجي 
 . 2/338نهاية األدب في فنون األدب  ،2/399شرح التسهيل 
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  ک  ک  ک چوقد قرأت القراء:  ،فهذا الكالم الصحيح ،منعت ا له (نساباتـ)جئت بـ

 .(1)« ألن العدد وقع على حسنات أمثالها؛ چگع ْشرٌ ک
ن كان المعدود صفة نائبة عن الموصوف، اعتبر حال » :كما ذكره الرضي بقوله وا 

ن كان چگ  گ  ک  ک  ک  ک چالموصوف ال حال الصفة، قال هللا تعالى:  ، وا 
 .(2)«ا، إذ المراد باألمثال: الحسناتالمثل مذكر  

عن أبي عمرو قال: سمعت رجال  من اليمن يقول: فالن  »:من ذلك ما حكاه األصمعيو 
: فقلت له: أتقول جاءته كتابي؟ فقال: نعم، أليس ، جاءته كتابي فاحتقرها، قال(3)ل ُغوب

بصحيفة؟ فال تعجب إال من هذا األعرابي الجافي وهو يعلل هذا التعليل في تأنيث المذكر، 
 . (4)«وليس في شعر منظوم فُيحتمل ذلك له، إنما هو في كالم منثور

دير والتأويل في القرآن ُيعتّد كالفاسد، إنما هذا التق »فقال:قد رّد الفارسي هذا الرأي و 
ْت ......    )5(يجوز هذا في ضرورة الشعر نحو: ُّاِ  النَّواِس  ت س  َّه  ا م ر  الرِّ  أعالي ه 

 .(6)« ما أشبهه، وال يسوغ هذا في الكتابو 
قد خالف فيه ما اتفق عليه جمهور النحاة في و  ،هو وجه أجازه السيوطيو  :الرابا الرأي

ا في ة أيض  العبر و  »:فقال امخالف   اجديد   البغداديين رأي  حيث نقل عن ا ،تذكير العدد أو تأنيثه
 اد،خالف ا ألهل بغد، ثالثة سجالت وثالثة دنينيرات :فيقال ،ال الجمع بالمفردالتذكير والتأنيث 

ن كان  ،بغير هاء ،الث سجالت وثالث حماماتث :فيقولون  ،فإنهم يعتبرون لفظ الجمع وا 
 .(7)« ا الواحد مذكر  

لكن ليس و  اما ذكره النحاة من القول بالتأنيث لإلضافة إلى مؤنث قال به سيبويه أيض  و 
 :(8)استشهد عليه بما استشهدوا به من قولهمو  ،في هذا الموضع من تأنيث العدد

                                 
 . 3/476األصول في النحو  (1)

 .  292، 3/291شرح الرضي على الكافية  (2)

م" انظر( 3)  . 267/ 1المخصص  األحمق الثقيل الو خ 

 . 1/238انظر المحتسب  (4)

 . 337سبق تخريجه (5)

 . 69 ،4/68التعليقة  (6)

 . 3/254الهوامع  همع (7)

األصول ،2/141،الكامل للمبرد 1/52،وهو له في الكتاب 183 وهو لألعشى في ديوانهالبيت من الطويل  (8)
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ْوِل الةةةةذي قةةةةد أ ذ ْعت ةةةةه ا  بةةةةالق   وت ْشةةةةر 
 

  ِ نةةةاِة ِمةةةن  الةةةدَّ ةةةْدر  الق  ةةةِرق ْت ص   (1)كمةةةا ش 
 

يونس عن رؤبة أنه  وزعم» فقال: ،ر أصل الموصوفباعتبا كما ذكر التأنيث على القول
، على تأنيث النَّفس، كما يقال: ثالث أعين  للعين من الناس،  كما قالوا: و قال: ثالث أنفس 

 وقال الشاعر، وهو رجل من بني كالب: ،ثالث أشخص  في النساء
ْشةةةةةةةةر  أ ْبط ةةةةةةةةن   نَّ ِكالًبةةةةةةةةا هةةةةةةةةذِ  ع   وا 

 

  ِِمةةْن قباَِلهةةا الع ْشةةر ٌْ  وأ نةةت  ب ةةِري
 

 (2)وقال القتَّال الكالبي:
ةةةةةةةةةةْبٌا وأنةةةةةةةةةةت  ث الثةةةةةةةةةةةٌ   ق باَِل نةةةةةةةةةةا س 

 

   ةةةبا خ  ْيةةةٌر ِمةةةن ثةةةالث  وأْكث ةةةر  وللسَّ
 

 .(3)« إذ كان معناها القبائل (؛أبطنا)فأنَّث 
إليها  امضاف   ﴾گ﴿لعدم جواز مجيء الصفة  ؛ز ذلك في هذا الموضعإال أنه لم يجوّ  

التي تبين بها العدد إذا جاوزت  باب ما ال يحسن أن تضيف إليه األسماء: فقد قال في
وذلك الوصف تقول: هؤالء ثالثٌة قرشيون، وثالثٌة مسلمون، وثالثٌة  »عشرة: االثنين إلى ال

راهية أن تجعل الصفة كاالسم، إال أن يضطر شاعر، وهذا فهذا وجه الكالم، ك ،صالحون 
ابات إذا قلت: ثالثةُ  يدلك على أن ابات النسَّ ر؛ ألنَّه ليس ، إّنما يجيء كأنه وصف المذكنسَّ

صار المتكلم كأنه قد  ا، كما يحسن االسم، فلما لم يقع إال وصف  تحسن فيه الصفة اموضع  
 .(4)« چگ  گ  ک  ک  ک  ک چوقال هللا جل ثناؤه:  ثم وصفهم بها، ين  ر  لفظ بمذكَّ 

 ،شخوص النساءلكما أريد با ،كما أن قوله أوجه من القول بأن المراد باألمثال الحسنات
 المؤنث .و  فقد يراد به المذكر (5)أما الشخص ،مذكرفالمثل يقع على ال

                                                                                               
معاني القرآن لألخفش  ،277الجمل للخليل  :، وبال نسبة في2/242شرح كتاب سيبويه للسيرافي ،3/478
الخصائص ،208ضرورة الشعر للسيرافي ،101المذكر والمؤنث للفراء  ،4/197،199المقتضب ،2/460
 .2/397،شرح ابن عصفور على الجمل 1/395الكشاف  ،2/3،3/285عراب القرآن للنحاس إ  ،2/417

 . 1/52انظر الكتاب  (1)

،اإلنصاف 2/370شرح أبيات سيبويه  ،3/565، والكتاب50وهو للقتال الكالبي في ديوانه ،البيت من الطويل (2)
2/772. 

 . 3/565الكتاب ( 3)

 . 567 ،3/566الكتاب( 4)

، والكثير "  1042/ 3( في الصحاح 5) ْخُص: سواد اإلنسان وغيره تراه من بعيد. يقال: ثالثة أ ْشُخص  الش 
ةٌ  خيص  سيٌم والمرأُة ش  ُخص  الرجل  بالضم، فهو شخيٌص، أي ج   " ُشخوٌص وأ ْشخاٌص وش 
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  الثامناملبحث 

نون رأي سيبويه يف 
من حيث  )شيطان(

  األصالة والزايدة
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 رأي سيبويه في نون " شيطان "من حيث األصالة والزيادة
فقد حكي عن صاحب الكتاب: أنه جعلها في  )الشيطان(أما نون و :» قال الهمذاني 

بداللة قولهم: تشيطن الرجل: إذا صار (2)، وفي آخر مزيدة (1)ع من كتابه أصلية موض
نوى شطون: و  منه بئر شطون، أي: بعيدة القعر،و  إذا بعد، (شطن)اشتقاقه من و  ا،شيطان  

 :(3)أي بعيدة، قال الشاعر
أأ َ  أأ اَد َكنب  نأأو ش َشأأطاونا  َنأأَت ب ُسسا

 
 
 

  ادا ُبَ أأأأأأأاو  فَساَنأأأأأأأ ب َِ أأأأأأأ  َرُهأأأأأأأينا  الفا
 
 
 

بطل، ومنه قول و  من: شاط يشيط إذا هلكو  الخير،و  سمي بذلك لبعده من الصالح
 :(4)األعشى
 

لى هذا مزيدة، ووزنه على ل، فالنون عسمي بذلك لهالكه بالمعصية، ومن أسمائه: الباط
ن جعلته " فعالنا " و  صرفته، )فيعاال(، فإن جعلته على الثاني: )فعالن(و  )فيعال( األول : ا 
 (5)« النون الزائدتين و  األلفو  للتعريف

الزيادة أن ال لماء في ا و  من حيث األصالةوتفصيل القول في )نون شيطان( 
 فريقان:

                                 
 .218، 3/217( الكتاب 1)

 . 1/65، وانظر االرتشاف  4/260( الكتاب 2)

، 13/238، اللسان 3/184، وهو في مقاييس اللغة 218وقائله النابغة الذبياني ديوانه  فرالوا( البيت من 3)
 .3/156، وبال نسبة في مجمل اللغة 22/575معاوية في تاج العروس  بن ولزياد

  ( عجز بيت من البسيط وصدره:4)
  قد تخَضب ال ير من مكنون فائله.                

شرح ، 1/257اء والفائل: عرق يجري من الجوف إلى الفخذ، ومكنون الفائل: الدم، والبيت من شواهد الشعر والشعر 
، 9/212اللسان  ،236، 119، شرح أدب الكاتب 3/223، الحيوان 2/247، أمالي القالي 3/312المفصل 

 . 13/65معجم المؤلفين 

 .148، 1/147( الفريد 5)

...   َماُحنأأأأأا الَسَطأأأأألا و  َقأأأأأَد َيُشأأأأأيبرا َكَلأأأأأب أرب
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بأصالتها في الكلمة ال و  بعد عن الحق، :بمعنى : قال بأصالتها وهي من )شطن(األول
 هؤالء هم البصريون وعلى رأسهم سيبويه.و  تمنع الكلمة من الصرف،

بزيادتها تمنع و  احترق،و  : قال بزيادتها فهي عندهم من: شاط يشيط إذا هلكالثاني
 ولكل فريق دليله. زيادة األلف والنون،و  الكلمة من الصرف للعلمية

( من الشيطان )فيعالو  »أما البصريون فمن أقوالهم ما نص عليه الخليل بقوله :  
 .(1)«)شطن( أي: بعد 

 -سألته و  »و ذكرها سيبويه في ثالثة مواضع من كتابه، في األول ذكر الوجهين فقال: 
كذلك و  فهو مصروف (2)ْيته من التدهقنهقان فقال: إن سم  عن رجل يسمى د   -يقصد الخليل 

شيطان، إن أخذته من التشيطن، فالنون عندنا في مثل هذا من نفس الحرف إذا كان له فعل 
ن جعلت د  و  يثبت فيه النون، ْهق،ا   .(3)«لم تصرفه  ط  ي  شيطان من ش  و  هقان من الد 

( عال  يْ يكون على )ف  و  »الصفة:و  في أوزان االسم في الموضع الثاني جعلها أصلية فقالو 
 .(6)«يطان الش  و  (5)يماسالد  و  (4)يتام،فيهما، فاألسماء: نحو الخ  

ألنهما  ؛يطان فال تجعلهما زائدتين فيهماهقان والش  فأما الد   » وفي الموضع الثالث قال: 
 .(7)«فهما تشيطن وتدهقن وتصر    :ليس عليهما ث ب ت، أال ترى أنك تقول

مذهبه بالقول بأصالة النون في  فبذكر سيبويه لها في الموضع الثاني والثالث يتأكد
 )شيطان(.

                                 
  . 237/ 6( العين 1)

 .1/106( دهقن الرجل: كثر ماله. المصباح المنير 2)

 .218 ،3/217( الكتاب 3)

 .1/71( الخيتام: الخاتم. الصحاح 4)

 .1/195( الديماس: السجن أو القبر. أساس البالغة 5)

 .1/6، التبيان 3/198ر األصول في النحو. وانظ4/260( الكتاب 6)

 .4/321( الكتاب 7)
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و الراغب األصفهاني و أبي وافقه غير قليل من النحاة كابن قتيبة و الفارسي و مكي و 
والنون من نفس ، ف ْيع ال :و }الشيطان{ تقديره » غيرهم ، حيث قال ابن قتيبة : حيان و 
ط ن  أي: ب ُعد   ،الحرف ط ن ْت دارُ  :ومنه يقال ،كأنه من ش   (1) «هش 
 (4)  «(3)، والغيداق(2)وأما الشيطان فهو فيعال من شطن مثل البيطار» قال الفارسي : و 

 كلب صحة مذهب م سما يلي:  قد استدل السصريون و 
شاطن، فبقاء النون في هذه التصاريف و  تشيطن،و  : أنه قد استعمل مشتق ا )شيطن(أوال

فعل و  تشيطن إذا صار كالشيطانو  يقال: شيطن الرجل،و  »يدل على أصالتها، فقال الخليل:
 . (5)« فعله 

له : "والدليل على أن النون من شيطان من نفس الحرف قول كما استدل ابن فارس بقو 
 (6):-أمية بن أبي الصلت في وصف سليمان النبي صلى هللا عليه

 َأيُّمأأأأأأا شأأأأأأاطن  كصأأأأأأا  َككأأأأأأا 
 
 
 

  ُأأأأأد أأأأأ لُ و  و َرَمأأأأأا  فأأأأأي الَقيب  اأَلغب
 
 
 
 

 فجاء به على فاعل من شطن.
( وجعل النون فيه أصلية؟ » قوله:وعق ب عليه ابن فارس ب أفال تراه بناه على )فاعل 

 .(7)«فيكون )الشيطان( على هذا القول بوزن )ف ْيعال( 
 (8)ن( فيما أنشده الخليل عن رؤبة: شيط  و مما استعمل منه مشتق ا أيضا )المُ 

                                 
 .. 23/ 1غريب القرآن ( 1)

 . . 213/ 10البيطار : ُمعالج الدواب ، انظر تاج العروس ( 2)

نظر الغيداق : ولد الضب ،و الغيداق : الناعم ، و غيث غيداق : كثير الماء، و عام غيداق : مخصب،  ا( 3)
 . 283/ 10، اللسان  236/ 26،  تاج العروس 32/ 8تهذيب اللغة

المفردات في ، 155/ 1، الجواهر الحسان140/ 1، و انظر مشكل إعراب القرآن  22/ 2الحجة للقراء السبعة ( 4)
 ،  193/ 1البحر المحيط  . 320/ 2، بصائر ذوي التمييز 454/ 1غريب القرآن 

 .4/321، وانظر الكتاب  237/ 6( العين 5)

وهو من  برواية: ثم يرمى في السجن واألغالل،،106أبي الصلت في ديوانه  بن ( البيت من الخفيف وهو ألمية6)
 ،5/214، الصحاح 1/24ريب الحديث البن قتيبة غ ،3/185، مقاييس اللغة 49شواهد إعراب ثالثين سورة 

 . 239، 13/238. اللسان 11/312، 3/240، التهذيب 8/298تاج العروس 

 .3/185( مقاييس اللغة 7)

ُن جم 6/4212اللسان وفي 165( الرجز في ديوانه 8) ع ماشن والم ْشُن الق ْشُر يريد وفي الضرب بالسياط )والُمش 
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أأأأأأأنُ فأأأأأأأي َأخادو  أأأأأأأيا  الماش   يأأأأأأأُد السُل
 
 

  َطنُ  شأأأأأاب  ُلَسكأأأأأي الَ ُلأأأأأُب  (1)الماَشأأأأأيب

 
 
 

: جمعت كلمة )شيطان( على )شياطين( فثبتت في الجمع مما دل على أصالتها، اثانيش 
 )الدهاقين(و الشياطين(فليست هذه النون كنون)» قال األخفش في حديثه عن نون الجمع:

هاقين( و  (2)«. نونها من األصل )المساكين(؛ ألن )المساكين( و)الشياطين( و)الد 

أما أصحاب الرأي الثاني وهم الكوفيون ومن تبعهم فقد جعلوا )شيطان( على وزن 
يه يمنع صرف )شيطان( )فعالن( من: شاط يشيط، بمعنى هلك واحترق، فالنون زائدة، وعل

 للعلمية وزيادة األلف والنون.

من شاط يشيط بقلب ابن آدم، وأشاطه أي:  (فعالن)الشيطان يكون » قال ابن خالويه: 
 .(3)«أهلكه 

 (4)"يشيط إذا هلك  قال أبو حيان : " ووزنه فعالن عند الكوفيين ، ونونه زائدة من شاطو 

 واستدل أصحاب هذا الرأي بأمرين: 

 (5)شيطان( شاط يشيط، مستدلين بقول الشاعر:: أنه قد ورد مشتقا من مادة )أول ما
قأأأأد تخَضأأأأب ال يأأأأر مأأأأن مكنأأأأون 
 فائلأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأأه

 

  ماُحنأأأأا الَسَطأأأألا  َوَقأأأأدب َيُشأأأأيبرا كلأأأأب َأرب
 

                                                                                               
ْيط نُ  ن( وهو في : العين  التي ت ُخدُّ الجلد أ ي تجعل فيه كاأل خاديد والك ل ُب الُمش  ْيط  ، لسان العرب 6/237الُمت ش 

 .13/18، التهذيب 1/193(  في البحر المحيط )أخاديد السيا  الماتنوهو برواية : .4/2265
 .6/237( انظر العين 1)

 .1/14( معاني القرآن لألخفش 2)

النكت في القرآن الكريم  ،1/7. وانظر رأي الكوفيين في التبيان في إعراب القرآن 49 ، 48( إعراب ثالثين سورة 3)
 .                             119، 118، المجيد في إعراب القرآن المجيد  ،5/291 ، المحكم90، 1/89

 . 193/ 1البحر المحيط ( 4)

 .342 سبق تخريجه صـ( 5)
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 (1)ممنوعة من الصرف في قول الشاعر:  (شيطان): ورد استعمال كلمة ثاني ما
َواءا  أأأأأُ  الَخأأأأأذب أأأأأا َكَلأأأأأيب م وَقأأأأأدب َمن   َمنًّ

 
 

 أأأأأأأأأأأ كا َطأانا ُإذب َيدب با وَشيب  وهم ياَثأأأأأأوُل

 

 
 

 

 وليس بفعالن من قوله: » قد رد  الفارسي الدليل األول بقوله : و 

 وقد يشير كلب أرماحنا السطل

أال ترى أن سيبويه حكى: شيطنته فتشيطن، فلو كان من يشيط لكان شيطنته فعلنته، 
 .(2) «طرتهوفي أن ا ال نعلم هذا الوزن جاء  في كالمهم ما يدلك أنه: فيعلته، مثل بي

ال داللة في ترك صرف شيطان على ما ذكرت، أال » كما رد  على الدليل الثاني بقوله : 
ترى أنه يجوز أن يكون قبيلة، ويجوز أن يكون اسم مؤن ث؟ فال يلزم صرفها لذلك، ال ألن  

 .(3) «النون زائدة

، ومن لم (4)كثر علماء اللغة على مذهب البصريين، ومنهم من نص على اختياره له وأ
 .(5) في سياق عرضه لمادة شيطانينص على ذلك منهم ذكره أوال  

فـــي هـــذا الخـــالف أن نعـــر  لـــرأي مغـــاير لمـــا ســـبق مـــن آراء النحـــاة  وممـــا ينبغـــي ذكـــره
لغـة سـابقة، وهـو صـاحب تفسـير  والنحويين قال أن )شيطان( كلمـة جامـدة دخلـت العربيـة مـن

وعندي أنه اسم جامد شابه في حروفه مادة مشتقة ودخـل فـي » التحرير والتنوير، حيث قال: 
العربية من لغة سابقة؛ ألن هذا االسم من األسماء المتعلقة بالعقائد واألديان، وقد كـان لعـرب 

تقارب األلفاظ الدالة على هـذا العراق فيها السبق قبل انتقالهم إلى الحجاز واليمن، ويدل لذلك 
 .(6)«المعنى في أكثر اللغات القديمة، وكنت رأيت قول من قال إن اسمه في الفارسية سيطان

                                 
 وشيطان بن الحكم بن جاهمة . ،، الخذواء : اسم فرسه68لطويل، وهو لطفيل الغنوي في ديوانه ( البيت من ا1)
 .19/431، تاج العروس 7/340، لسان العرب 1/300الحيوان  

 . 22/ 2الحجة للقراء السبعة ( 2)

 . 22/ 2الحجة للقراء السبعة ( 3)

و الراغب األصفهاني في مفردات ، 2144/ 5و الجوهري في الصحاح  ،11/214 ( األزهري في تهذيب اللغة4)
 .1/90والمجاشعي في النكت في القرآن الكريم  ،  454/ 1غريب القرآن

 .17/ 8،ابن سيده في المحكم  2266، 4/2265، اللسان 2/867، جمهرة اللغة 1/6، التبيان 1/184انظر الكشاف  (5)
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 ومذهب السصريين في نون " شيطان " هو األولب ل دة أمور: 

كما سبق  –كثرة ما ورد مستعمال  مشتق ا من مادة )شطن( بمعنى الُبْعد بإثبات النون  -أ 
 (1). ( كالُّ َهَو  َشاُطٌن في الن ارُ )  ومنه حديث –ذكره

   ڻ  ڻچورود كلمة )شيطان( مصروفة في القرآن الكريم، في قوله تعالى:  –ب 

  چ   چ   چ  چ     ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ چ،(2)چ  ۀ  ڻ    ڻ

     ٹ  ٹچ،(5)چڦ  ڦ ڦ  ڦ   ڤچ(4)چڀ  ڀ     ڀ  ڀ  پ چ     (3)چڇ

 (7)چٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ چ،(6)چ    ڦ  ڦ   ڦ   ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ

 (8) العرب ورد من ذلك قول جرير:وفي أشعار  
أيبطانَ  كاوَنُني الش  ماَن َيدب  ُمأنب  َغأَزل َأزب

 
 
 

 أأأأ ا َشأأأأيبطانشا نب َنُني ُإذب كا أأأأويب أأأأنل َي ب  وكا
 
 

 
 
 

» أن أكثر علماء اللغة والمعاجم قد اختار هذا الرأي، ومنهم األزهري حيث قال: –ج 
وتشيطن، إذا قال: ويقال: شيطن الرجل،  من شطن، أي بعد، ،شيطان فيعالوقال الليث: ال

 (9)صار كالشيطان وفعل فعله ،وقال رؤبة:
ُطنُ  شاب ُلَسكبُي الَ ُلُب   الماَشيب

                                 
 .2/367، غريب الحديث البن قتيبة 2/475( الحديث في النهاية في غريب الحديث واألثر البن األثير 1)

 . 117( النساء آية 2)

 .3( الحج آية 3)

 .17( الحجر آية 4)

 .7( الصافات آية 5)

 . 36( الزخرف 6)

 .25( التكوير آية 7)

 برواية :13/238وهو في لسان العرب ، 493( البيت من البسيط، ديوان جرير 8)
أأأأأأيبطاَن ُمأأأأأأنب  َغأأأأأأَزل كاوَنُني الش  أأأأأأام  َيأأأأأأدب  َأي 

 
 

 نب ا َشيبطانشا َنُني ُإذب كا ويب  وكانل َي ب
 

 
 

 .3/156، مجمل اللغة 3/184لغة وهو من شواهد مقاييس ال    

 . 344 ( سبق تخريجه صـــــ9)
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وقال غيره: الشيطان: فعالن، من شاط يشيط، إذا هلك واحترق، مثل هيمان وغيمان، من 
قول أمية بن أبي الصلت يذكر  (شطن): واألول أكبر، والدليل على أنه من هام وغام، قلت
 َأيُّما شاُطن  َكصا  َككا :(1)سليمان النبي

 .(2) «أراد: أيما شيطان 
 

                                 
 .344( سبق تخريجه صــــــــــ1)

 .4/2266. انظر اللسان 11/214( تهذيب اللغة 2)
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  التاسع املبحث

 علة ضم واوفي سيبويه رأي 
 في قوله تعالى: ﴾ ېئ ﴿

 ىئ ېئ    ېئ ېئ ۈئ ۈئ چ

 چ    ی          ی ی ىئ ىئ
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 في قوله تعالى: ﴾ ېئ ﴿في علة ضم واو  رأي سيبويه
  (1)  چی          ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ    ېئ ېئ ۈئ ۈئچ

ا لتحركها وانفتاح ما قبلها، اء ألف  اشتريوا، فقلبت الي :﴾ ېئ ﴿وأصل » قال الهمذاني: 
لتدل عليها، وقيل: بل  ؛لسكونها وسكون واو الجمع بعدها، وبقيت فتحة الراء قبلها ؛ثم حذفت

سكنت الياء تخفيفا، ثم حذفت لما ذكرت آنفا، وحركت الواو اللتقاء الساكنين بالضم وهو 
، فإن قلت: لم (2)ل، وقد قرئ بهناألشيع، وبالكسر على أصل التقاء الساكنين، وبالفتح للتعدي

وهذا  )لو(و )أو(كان الضم فيها األشيع؟ قلت: ألنها واو جمع، فأرادوا الفرق بينها وبين واو 
 .(4)... «(3)مذهب صاحب الكتاب

بالضم عند التقاء الساكنين الواو  ﴾ ېئ ﴿اختلف النحاة في علة تحريك الواو في: 
حيث إن الضمة  ،، واألصل عند التقاء الساكنين التحريك بالكسر(اشتريوا)، فاألصل واأللف

الصوتين  حين تتساءل عن أي» أصعب في النطق من الكسرة، حيث قال إبراهيم أنيس: 
أيسر في النطق أو أيهما الذي يحتاج إلى جهد عضلي أكثر نجد أن الضمة هي التي تحتاج 

ألنها تتكون بتحرك أقصى اللسان في حين أن الكسرة تتكون بتحرك  ؛إلى جهد عضلي أكثر
 .(5)«أدنى اللسان، وتحرك أدنى اللسان أيسر من تحرك أقصاه 

وفي مسألتنا هذه نجد النحاة قد أجمعوا على تحريك أول الساكنين بالضم، وما كان ذلك 
فإذا ثبت بما ذكرته أن الكسر هو  »وهو ما نص عليه ابن الشجري بقوله: ،إال لعلة ترجحه

األصل في حركة التقاء الساكنين، فإنهم قد ينصرفون عن هذا الحكم لعلة تحسن االنصراف 
 .(6)« عنه

                                 
  .16( سورة البقرة اآلية 1)

، 1/142أبي الحسن، في: إعراب القرآن للنحاس و  أبي زيد األنصاري و  العدوي  قعنبو  ( الفتح قراءة أبي السمال2)
ابن أبي إسحاق في: و  يعمر، بن بالكسر: يحيىو  ،1/210، جامع البيان 1/54، المحتسب 1/71البحر المحيط 

، جامع البيان 1/71، البحر المحيط 1/142القر آن للنحاس، إعراب 1/54،المحتسب 1/45معاني القرآن لألخفش 
 . 1/82إسماعيل في التبيان للطوسي  بن بتخفيف ضمة الواو: زيد، و 1/210

 . 4/155( الكتاب 3)

 .230، 1/229( الفريد 4)

 . 85 اللهجات العربية إلبراهيم أنيسفي  ( 5)

 .2/377( أمالي ابن الشجري 6)
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 وتلك العلة هي أصل الخالف في مسألتنا، والخالف في ذلك على عدة آراء :

أن ضم الواو إنما هو للتفريق بينها  -والذي عليه الهمذاني  -رأي سيبويه : الرأي األول
 .(1)چٹ ٹ  ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ چفي قوله تعالى:  )لو(وبين الواو كما في واو 

هذا باب ما يضم من السواكن إذا » وهو ما ذهب إليه الخليل، ذكره سيبويه فقال: 
حذفت بعد ألف الوصل وذلك الحرف الواو التي هي عالمة اإلضمار إذا كان ما قبلها 

ا هللا، ورموا ابنك، واخشو  (2) چ ی  ی  ىئ  ىئ چا، وذلك نحو قوله عز وجل: مفتوح  
ليفصل بينها وبين الواو التي من نفس الحرف نحو  ؛فزعم الخليل أنهم جعلوا حركة الواو منها

 .(3)( « ( و)أو  واو )لو  

 ار ت  ألنك لو قلت: اش   ؛وحركت الواو بالضم» هو ما ذهب إليه األخفش حيث قال: و 
نما حركتها بالضم ؛ألن الحرف الذي ذهب من  الضاللة، فألقيت الواو لم تعرف أنه جمع، وا 

 .(4)« الكلمة مضموم، فصار يقوم مقامه 

 بحركة ُحر ِّكتأن ضم الواو ألنها واو جمع وقد  ،راءوهو المروي عن الف :الرأي الثاني
، حكاه النحاس بقوله : " قال الفراء كان يجب أن يكون قبلها واو المحذوفة قبلها  الواو

مضمومة ألنها واو جمع فلما حذفت الواو التي قبلها واحتاجوا إلى حركتها حركوها بحركة 
 .(5)" التي حذفت

                                 
 .16اآلية ( سورة الجن 1)

 .237( سورة البقرة اآلية 2)

في المفصل  ، وابن يعيش1/229، والعكبري في التبيان 1/58وهو رأي األنباري في البيان  4/155( الكتاب3)
 . 2/370، وانظر األصول في النحو 128، 9/127

 .51، 1/50( معاني القرآن لألخفش 4)

، والتبيان 1/59بغير نسبة في البيان في غريب القرآن و حكي هذا الرأي  ، 1/192إعراب القرآن للنحاس  (5)
1/29. 
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ألنه هنا أخف من الكسر فالضمة من جنس الواو،  ؛حركت الواو بالضم الرأي الثالث: 
ألنها من  ؛قال ابن كيسان: الضمة في الواو أخف من غيرها»حكاه النحاس بقوله: 

 .(1)«جنسها

 هألنها واو جمع فحركت به كما في )نحن( ذكر  ؛عن الزجاج حركت بالضم الرأي الرابع:
 چائ ى  ى چوقوله عز وجل: » بقوله: 

ية على الضم، ألن )نحن( مبن ﴾ ى ﴿ (2)
تدل على الجماعة، وجماعة المضمرين يدل عليهم إذا ثنيت الواحد من لفظه الميم والواو، 

فلم يكن بد من حركة )نحن( فحركت بالضم؛  ،)أنتم( فالواو من جنس الضمةو نحو )فعلوا(
و: ألن الضم من الواو، أال ترى أن واو الجماعة إذ حركت اللتقاء الساكنين ضمت نح

 .(3)«  چ    ېئ ېئچ

 .(4)ألنها ضمير فاعل... مثل التاء في )قمت(  ؛أنها ضمت الرأي الخامس:

فإن قلت: لم كان الضم فيها األشيع؟ قلت: »وقد اختار الهمذاني رأي سيبويه بقوله:  
 .(5)«وهذا مذهب صاحب الكتاب..)لو( و الفرق بينها وبين واو)أو(ع، فأرادوا ألنها واو جم

ن اختلفوا في العلة ألن قراءة الضم مجمع  نما كان الرأي عند العلماء هو ضم الواو وا  وا 
 .(6)« بالضم   چ    ېئ ېئ چوالقراءة المجمع  »عليها، قال الزجاج:

 

                                 
، ورأيه بغير نسبة في 1/210، ومنقول عنه في الجامع ألحكام القرآن للقرطبي 1/192 ( إعراب القرآن للنحاس1)

 .1/29، البيان 1/59التبيان 

 .14( سورة البقرة اآلية 2)

 .1/89( معاني القرآن وا عرابه 3)

 . 1/30( الرأي بال نسبة في التبيان 4)

 .1/230( الفريد 5)

  . 1/89( معاني القرآن وا عرابه للزجاج 6)
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 العاشراملبحث 

 في  رأي سيبويه
 وزن)أشياء(
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 في وزن)أشياء( رأي سيبويه 
اختلف أهل  (1)چ ۆ ۇ ۇ  ڭ ڭ ڭ  ڭ ۓ چقوله تعالى: » قال الهمذاني: 

ووزنها، فذهب الخليل وصاحب الكتاب وموافقوهما إلى أن أصلها  چڭچالعربية في 
فالهمزة األولى الم الكلمة بإزاء الفاء من  بهمزتين تفصل بينهما ألف مزيدة، (2))شيئا(

اء( إال أنهم استثقلوا اجتماع همزتين ف  ر  كهمزة )ط   اء(، والثانية منقلبة عن ألف التأنيث،ف  ر  )ط  
أال تراه يعود إليها إذا  ،اا من جنس الهمزة أيض  ليس بينهما حاجز قوي لكون األلف ساكن  

 (3)«.ته الحركةمس  
 راء النحاة الواردة في وزن )أشياء( أربعة آراء:وآ

: رأي الخليل وسيبويه أن )أشياء( اسم جمع ووزنها )لفعاء( بالقلب حيث األولالرأي 
فقلبت بتقديم المها )الهمزة األولى( على الفاء )الشين( فقيل )أشياء(  ،كان األصل )شيئاء(

 على وزن لفعاء، ومنعت الصرف أللف التأنيث.
ثقلت الهزتان ئاء( فاست  ي  الء )ش  ع  ن أصله ف  لجميع، كأ)أشياء( اسم ل» ليل فقد قال:أما الخ

 .(4)«ق( ن  ق( فقالوا: )أي  و  ن  عاء(، كما قلبوا )أ  ف  فقلبت الهمزة األولى إلى أول الكلمة فجعلت )ل  
الهمزة مثل ما كره من ئاء(، فكرهوا منها مع ي  ياء )ش  ش  وكان أصل أ   »وقال سيبويه:  
 .(5)«الواو

 .(9)والرضي  (8)وابن جني  (7)والمازني  (6)وتبعهما المبرد 

                                 
 .101آية  المائدة( سورة 1)

النسخة المحققة المعتمدة في البحث ، وفي النسخة المحققة لـ ) محمد نظام الدين الفتّيح( وردت في ( هكذا 2)
: )بهمزتين تفصل بينهما ألف مزيدة، ما جاء بعدهاكما يدلُّ على ذلك وردت  ) شيئاء( ، وهو الصواب،  2/501

 فالهمزة األولى الم الكلمة ....( 

 .2/85( الفريد 3)

 . 297، 6/296( العين 4)

 .4/380( الكتاب 5)

 .1/30( المقتضب 6)

 .2/94( التصريف 7)

 .2/94( المنصف 8)

 .1/30( شرح الرضي على الشافية 9)
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ا لكلمة ست جمع  فـ )أشياء( على هذا الرأي وزنها: لفعاء بعد القلب وهي اسم جمع، ولي
 . )شيء(

الء(، فحذفت الهمزة األولى التي هي الم؛ ع  ف  : رأي األخفش أن وزنها )أ  الثانيالرأي 
ولم يصرح األخفش بهذا في  ،(سل  ف  ) الجتماع همزتين بينهما ألف، ومفردها شيء على زنة

 -فش وقال األخ »، بل حكاه عنه الزجاج و كذا عن الفراء ، حيث قال :  معاني القرآن
ن اء  راءفوال-سعيد بن مسعدة  يئاء   ، إال إن ه كان األصل: أصلها أفعالء  كما تقول ه ي ن وأهو  أش 

 (2).«ان بينهما ألف، فحذفت الهمزة األولى، فاجتمعت همزت(1)(أشب عاع ) على وزن 

مع يقول:" أشياء : أف ع الء" ، و ج كان أبو الحسنو » كما حكاه ابن جني بقوله : 
ع راء ، و لكنهم حذفوا الهمزة)شيء(  التي هي الم الفعل  عليه كما جمع شاعر على ش 
ي ئاء) ألصلكان ا، و  استخفافا    .(3) «، فحذفوا(أ ش 

ء( الذي أصله : رأي الفراء أن أصل وزن أشياء )أفعالء( وهي جمع )شي  الثالثالرأي 
ولكننا نرى أن »د، حيث قال الفراء: ت وسيّ  د في ميّ  ت وسي  ء( فخفف كما قيل مي  )شيّ ى

ناء، فحذف من وسط )أشياء( همزة كان ي  ل  ن وأ  يّ  الء، كما جمع ل  ع  ف  على أ  )أشياء( جمعت 
 . (4)« ئاء( فحذفت الهمزة لكثرتهاي  ينبغي لها أن تكون )أش  

فراء السابق، ورأى مكي في شرحه وهذا ظاهر من كالم ال( 5)فوزنها عند الفراء )أفعاء( 
لرأي الفراء أن الهمزة أبدلت ياء ثم حذفت لكثرة االستعمال، وفي كال األمرين وزنها )أفعاء( 

 .(6) سواء حذفت الهمزة ابتداء أو أبدلت ياء ثم حذفت.

                                 
 كلمة ال معنى لها ذ كرت لمجرد الوزن . (1)

شرح الرضي  ، 2/207، أمالي ابن الشجري 2/94المنصف ظر: و ان ،2/212معاني القرآن وا عرابه للزجاج  (2)
 .4/434، الدر المصون 1/277المشكل في إعراب القرآن ،  30/ 1على الشافية 

  .92/ 2المنصف (3)

 .1/321( معاني القرآن 4)

 .1/313، التبيان 1/277( انظر المشكل في إعراب القرآن 5)

ي:" هذا غلط ( وهذا يرّد ما نسبه السمين الحلبي إلى مكي من القول بأن وزنها )أفياء( حيث قال السمين الحلب6)
نما كانت )أفعاء( بالعين فصحفها الكاتب إلى )أفياء( "  فاحش، ثم غني جوزت أن يكون غلط ا عليه من الكاتب وا 

 .4/440الدر المصون 
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: رأي الكسائي وأبي حاتم أن )أشياء( جمع شيء ووزنها )أفعال( كضيف وأضياف الرابع
، كب ي ٍت وأ ب ي اٍت، لكسائي: هو جمع شيءوقال ا »، نسبه إليه الرضي بقوله : وبيت وأبيات

صرفه ت و هُّما  أنه كحمراء، مع أنه كأبناء وأسماء م ن ع
  » (1). 

تلك المذاهب هي األشهر فيما ورد من خالف في وزن )أشياء( وبالبحث فيها نجد  
 أمورا:

ا لبعض أهل الكوفة، ولم يصرح أن الهمذاني قد ذكر رأي الفراء منسوب    -1
 باسمه مع شهرة هذا الرأي عنه.

قد ذكر وزن )أشياء( على )أفعالء( منقوال عن  (2)ا من النحاةأن كثير    -2
وخفف  (ءشيّ )األخفش والفراء ولم يفرقا بينهما بتفصيل يوضح رأي الثاني بأن مفردها 

 ء(.إلى )شي  
 .لم تسلم اآلراء الثالثة األخيرة من الرد، بينما سلم األول إال قليال    -3

 الرأي:هذا ومما يرجح ويه و الخليل ، و لقد رّجح النحاة الرأي األول وهو رأي سيب 
 فصغرت على لفظها كاسم الجمع، نحو: رهط رهيط اء(،ي  ش  تصغير )أشياء( على )أ   -أ

اء( وتركهم لها على بنائها يدل على أنها ي  ش  فقولهم )أ   »نفر نفير، قال ابن جني: و 
ة وللزم أن ألنه دال على الكثر  ؛لما جاز تحقيرها على بنائها (أفعالء)لو كانت 

 (3)«.، فلهذا كان رأي الخليل هو الصواب(شويعرون : )كما يقال  ،(ئاتي  ي  ش  )يقال:
فأشبهت  ،(أشاوى )على  (أشياء) حيث سمع جمع جمعها على )أشاوى(،-ب

 .صحراء وصحارى 
ومما يؤكد ذلك السماع قول األصمعي فيما حدث به علماؤنا أن  :»المبردقال  

فقال: يا أحمر، إن عندك ألشاوى، فقلب الياء  (4)ا سمع كالم خلف األحمربي  أعرا
 . (5)« رج صحراء وصحارى خ  ا وأخرجه م  واو  

                                 
 .4/440، الدر المصون 1/278، المشكل في إعراب القرآن 1/29( شرح الرضي على الشافية 1)

، المشكل في إعراب 2/207، أمالي ابن الشجري 2/94،المنصف 2/212( انظر معاني القرآن وا عرابه للزجاج 2)
 .4/434 ، الدر المصون 1/277القرآن 

 .  2/101( المنصف 3)

ه، انظر ترجمته في األعالم  180( أبو حيان، خلف بن حيان األحمر، شاعر، راوية، عالم باألدب، توفي سنة 4)
 .  2/310للزركلي 

 . 1/30ي على الشافية ، وانظر شرح الرض 169/ 1المقتضب (5)
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ويضعف قول »كما استدل الرضي بهذا الجمع على ضعف قول غير الخليل، فقال:
في جمع أشياء، كصحارى في جمع صحراء، فإن  ،وأشاوى  أشايا األخفش والكسائي قولهم:

 . (1)«  ال يجمعان على فعالىأفعالء وأفعاال  
ن سلم (أفعالء)األخفش والفراء اللذين جعال أصل )أشياء( على وزن  قول د  قد ر  و  ، وا 

 .للتصغيرو  أ رأيهما للجمعا من النحاة قد خط  إال أن كثير   ،رأيهما من منع الصرف بغير علة
( ال يجمع على لع  ل(، و)فع  ألن )شيئا( )ف   ؛وهذا غلط أيضا »أما الجمع فقد قال الزجاج:

 . (2) «أفعالء 
» عن تصغيرها، فقال:  -يعني أبا الحسن -عثمان: فسألته أما التصغير فقد قال أبوو 

كما رد  ،فلم ال ردت إلى واحدها العرب تقول )أشياء( فاعلم؛ فيدعونها على لفظها. فقلت:
 . (3) «بمقنع!شعراء إلى واحده؟ فلم يأت 

الجواب عن ذلك أن )أفعالء( و  »بقوله: اء(ي  ش  أ  ) على (أشياء)فارسي لتصغير قد علل الو 
ن لم يجز ذلك فيها في غير هذا الموضعو  في هذا الموضوع جاز تصغيرها، ألنها قد  ؛ا 

 ،(أفعال)( بداللة استجازتهم إضافة العدد القليل إليها، كما أضيف إلى أفعالٍ ) منصارت بدال  
تذكيرهم العدد المضاف إليها في قولهم: ثالثة أشياء، فكما  عال(ف  أ  )من  يدل على كونها بدال  و 

كذلك يجوز تصغيرها من ، في هذا الموضع بالداللة التي ذكرت  (أفعال)صارت بمنزلة 
تصغير أفعال ، و لم يمتنع تصغيرها على اللفظ من حيث امتنع تصغير هذا  حيث جاز 

هو أنها صارت و  ،ى المانع من ذلك من )أشياء(رتفاع المعنالموضع الالوزن في غير هذا 
 .(4)«(الع  ف  أ  )بمنزلة 

أن يقال: إنما جاز » بينما ذهب ابن الشجري إلى أن ما يستدل به على مذهب األخفش:
ن كان من أبنية الكثرة، ألن وزنه نقص بحذف المه، فصار )أفعالء( تصغير  على لفظه، وا 

 . (5) «عال، فصغروه، فشبهوه بأف(أفعاء)

                                 
 .1/31( شرح الرضي على الشافية 1)

 .2/212قرآن وا عرابه للزجاج ( معاني ال2)

 .2/100( المنصف 3)

 .344( التكملة 4)

 .208، 2/207( أمالي ابن الشجري 5)
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ئ(، إذ لو كان أصال لكان كما رد ابن جني رأي الفراء بعدم سماع استعمال )شيّ  ج_  
، ال (ئشيّ )محذوف من  (اشيئ  )عاه من أنوالذي ادّ  »حيث قال ابن جني: ،أكثر استعماال  

 (ائ  شيّ  )ن، ولو كان أصله ئ كما قالوا هيّ  يّ  ألنا لم نسمعهم قالوا: ش ؛أعلم له داللة تدل عليه
 .(1)«ن يّ  ن وه  ي  لنطقوا به، كما قالوا ه  

 وقد بين ابن جني وغيره ما يثيره قول الفراء من إشكال، وذلك في أمور:
 ألنه جمع كثرة، ؛لو كان)أشياء( على أفعالء، لما جاز تحقيرها على بنائها أحدها:

 ده عند التصغير إلى الواحد. لوجب ر و 
ا على ؛ قياس  ئا( لكان هذا األصل أكثر استعماال  لو كان)شيء( في األصل )شيّ   ثانيها :

 . ولكن هذا األصل لم يسمع حتى يكون أكثر استعماال   د،ن، وسيّ ن وهيّ ت وليّ ميّ  أمثاله:
ال يجمع  ل()فيع  عاء ال دليل عليه، ألن ادّ  (لفيع  ): )شيء(أن القول بأن أصل  ثالثها:

 .(2) )أفعالء(على 
هذا الجمع ال نظير له، ألنه لم يقع )أفعالء( » كما رد مكي مذهب الفراء بأمور: -

ا فإن حذفه ال يقاس عليه، وأيض   ،جمعا لـ )فيعل( فيكون هذا نظيره، وهين وأهوناء شاذ
ل خارج في جمعه واعتالله عن القياس والسماع، واعتالله جرى على غير قياس، فهذا القو 

، وذلك لم يقله (ئاتي  ي  ش  )أو على  (اتويّ ش  )على  (أشياء)ن يصغروا أفإنه يلزمهم  اوأيض  
 . (3)« أحد

ن سلم من حجة التصغير فصح تصغيره  - اء، إال أنه لم ي  ش  على أ  أما مذهب الكسائي وا 
يسلم من حجة العلة في منع الصرف، وقد خطأه كثير من النحاة في هذا الوزن، قال 

وألزموه  ن على أن قول الكسائي خطأ في هذاوقد أجمع البصريون وأكثر الكوفيي»الزجاج: 
 .(4) «أال يصرف أبناء وأسماء 

فمنعت  بأن )أشياء( أشبهت)حمراء( –فراء كما نقل عنه ال –الكسائي لذلك  وقد علل
 الصرف مع كثرة االستعمال.

                                 
 .97، 2/96( المنصف 1)

 .100، 99، 97، 2/96( المنصف 2)

 .2/100، وانظر المنصف  240، 1/239( المشكل في إعراب القرآن لمكي 3)

 . 2/212( معاني القرآن وا عرابه للزجاج 4)
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الواحد الذي على وزن )فعالء(؛ إذ جمعت على )فعالى( فأشبهت في جمعها على 
)أشاوى( كما جمع نحو: صحراء وصحارى، وعذراء وعذارى، كما جمعت على )أشياوات( 

 (1)ء وحمراوات كما ذكر الفراء. فشابهت أيضا مثل: حمرا
، وهذا (أشايا)و( أشاوى )وقد ضعف الرضي أيضا رأي الكسائي بأن )أشياء( تجمع على 

 (2). (أفعال)الجمع لم يسمع في 
 تعقيب : 

 بأن وزن أشياء أفعال عليه أمران: ما نسبه الهمذاني إلى أبي حاتم من القول
قال أبو حاتم: و : » أن هذا القول هو نفسه قول الكسائي فيكون موافقا له، قال مكي أحدهما:

وأبيات، وكان يجب أن يصرف إال أنه سمع غير  (بيتـ)، جمع شيء كـ(أفعال) (أشياء)
 . (3)«مصروف

كما قالوا: أهوناء ثم أعل بالحذف على ما تقدم، وترك » عن أبي حاتم  الهمذاني : ما نقلهثانيهما
 .(4)« الصرف فيه سماع 

فيها، )أهوناء( ليست على )أفعال( بل على )أفعالء(، وبما قاله أبو حاتم من اإلعالل بالحذف فـ
 فهو بهذا على رأي الفراء السابق ذكره.

ئ( كـ )خليل( فيكون كـ )فعيل ي  ي  عن بعض أهل الكوفة بأن واحد )أشياء( )ش   ما نقله الهمذاني -2
فإن قيل: فإن الفراء قد » ، وقال ابن عصفور: (5)ا أفعالء( قد رده الزجاج إلى مذهب الفراء وعده غلط  

 .(6)«بابه أن يجمع على أفعالء.... فقلب، فإذا كان كذلك ف (يلع  ف  )في األصل  (فيعال  )ذهب إلى أن 
اء( على ئ  ي  ش  وقال بعض أهل النظر:)أشياء( أصلها )أ   »ره مكي بقوله:قد فسّ 

 على ما تقدم وزن)أفعالء(، كقول األخفش؛ إال أن واحدها )فعيل( كصديق وأصدقاء، فأعلّ 
نما  ،لعوضمن تخفيف الهمزة، وحذف ا وحسن الحذف في الجمع لحذفها من الواحد، وا 

 (7)«. ا لكثرة االستعمالحذفت من الواحد تخفيف  
                                 

 .1/321( انظر معاني القرآن للفراء 1)

 .1/31( انظر شرح الرضي على الشافية 2)

 . 1/240( المشكل في إعراب القرآن 3)

 .2/88( الفريد 4)

 .2/212( معاني القرآن للزجاج 5)

 .4/440، وانظر الدر المصون 330( الممتع الكبير 6)

 . 1/241( مشكل إعراب القرآن 7)
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وكان األخفش  »ده للقول بهذا الرأي، حيث قال:عن األخفش ما ير  إال أن المبرد قد حكى
وكالهما  ،حاءم  ح على س  م  جمع س  كما  ،(لع  ف  )يا فتى جمع عليها  (أفعالء) (أشياء)يقول 
كما تقول في نصيب أنصباء وفي صديق أصدقاء وفي كريم كرماء وفي  (يلع  ف  ـ)جمع ل

 .(1) «فخرج إلى مثال فعيل (لع  ف  )على مثال  (ءي  ش  )و (حم  س  ـ)ف ،جليس جلساء
مازني فيما نقله ما نقله النحاة من القول بجمع أشياء على أشاوى جائز عند ال -3

 (2)عن األصمعي كما سبق ذكره. 
)أشاوى(؛ ألن أفعالء، وأفعاال، ال وقد ضعف الرضي القول بجمع أشياء على  -4

 (األشاوى )وقلبت الياء في  (،األشايا) :واألصل هو» ، حيث قال: (فعالى)يجمعان على 
 .(3)«باوة باية وج  ه ج  جبيت   :على غير قياس، كما قيل

وكأنهم إنما فعلوا ذلك »: وهذا ما سبقه إليه ابن جني إال أنه اعتذر عن ذلك فقال معلال  
ا كراهية للياء بين األلفين في )أشايا( لو قالوها لقرب األلف من الياء، وليكون قلب الياء واو  

 . (4) «ا للواو من كثرة دخول الياء عليها هنا عوض  

على أنه ليس بعلة قاطعة ولكن فيه » ا فقال: ا قاطع  ويبدو أن ابن جني لم يعد ذلك عذر  
 .(5)«ا من التعللضرب  

علي أن  أبو وأخبرني »ا آخر في )أشاوى( فقال:قد نقل ابن جني عن الفارسي رأي   - 5
 (6)( من لفظها، وأنه من لفظ قول الشاعر: بعضهم ذهب إلى أن )أشاوى( ليس بجمع )أشياء

 ح باااااااردة  ي  سااااااي الاااااارّ  م  ذا حااااااين ت  يااااااا حب اااااا
 
 
 
 
 
 

   ااااام ااااايّي وفتياااااان  باااااه ه     واد ي أ ش 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .1/168( المقتضب 1)

 . 355صـ  ( 2)

 .1/31( شرح الرضي على الشافية 3)

 .2/99( المنصف 4)

 .2/99( المنصف 5)

، 1839، شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 2/701منقذ في الشعر والشعراء  بن ( البيت من البسيط وهو لزياد6)
، وبال 10/330سعد في األغاني  بن ، ولبدر1/257، المقاصد النحوية 5/250، الخزانة 141جمهرة اللغة 

 .330 ، الممتع2/100نسبة في المنصف 
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فـ)أشاوى( على هذا )فعالى( بمنزلة )عذارى(؛ ألن الهمزة في )أشي( فاء، فينبغي أن 
 -اوة( كإداوة وتكون )أشاوى(: فعائلتكون في )أشاوى( فاء؛ كأن واحدتها:)إشاوة( وتكون )إش

 .(1)«كأداوى  -في األصل

هو الرأي الذي سلم من  وبالنظر نجد أن الرأي األولى بالقبول عند جمهور النحاة
الرد وهو رأي الخليل وسيبويه، وعليه تكون )أشياء( اسم جمع وليست جمعا، وهو ما اختاره 

نما فيه شيء  ؛ول صاحب الكتابوالقول ق» الهمذاني فقال:  لكونه ال يرد عليه إشكال، وا 
والقلب كثير في كالم القوم فيما ال يؤدي  ،واحد وهو أنه قلب الكلمة ليزيل اجتماع الهمزتين

 . (2)« إلى التخفيف، فكيف ما يؤدي إليه 

جمع )شيء( على فتكون )أشياء( إال أنه من القبول بمكان رأي الكسائي وأبي حاتم
( ومنعت الصرف مع كثرة االستعمال تشبيها بالممدود، فال حاجة للقول بالقلب لوزن )أفعا

 واإلبدال الذي يحتاج إلى دليل عليه.
قد يكون منعها الصرف لعلة تخص تلك الكلمة في موضعها في اآلية الكريمة فمنعت و 

 (4)چیچ(3)رفأبناء، كما هو الحال في صو  الصرف مع صرف نظيرها كأسماء

، (7)في غيره لعلة تخص موضعهما (6)مع منعهما في موضعهما في القرآن  (5)چۀچو
ممنوعة في غيرها في الشعر العربي فمن و  كما أن )أشياء( قد وردت مصروفة في مواضع

 شواهد منع صرفها: 
                                 

 .2/100( المنصف 1)

 .2/88( الفريد 2)

ابن مسعود، في البحر المحيط و  خلف،و  هشام،و  ابن محيصن،و  أبي عمرو،و  الصرف البن كثير، ( قراءة3)
8/387. 

 . 4( سورة اإلنسان اآلية 4)

 . 15( سورة اإلنسان اآلية 5)

أبي جعفر، الحسن، األعمش،هشام، الشنبوذي، األزرق،  المنع لنافع، الكسائي، عاصم، شعبة، الحسن، ( قراءة6)
، البحر 6/248، الحجة للقراء السبعة 6/280، الكشاف 3/214، انظر معاني القرآن للفراءروحو  ابن شنبوذ،

 .8/389المحيط 

ا عرابه للزجاج و  معاني القرآن، 366، 3/214منعهما في : معاني القرآن للفراءو  ( انظر الخالف في صرفهما7)
، البحر 224، التسهيل 1/121، الكافية في النحو 2/98، الخصائص 5/97، إعراب القرآن للنحاس 5/258

 . . 10/470، الدر المصون 8/387المحيط 
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 (1) كثير عزة: قول 

اااي  وأ عااارع  عااان  أشاااياء  مناااك  ت ريب ن 
 
 

   م  فأ جياااب  وأ دعاااى إلاااى ماااا ناااابك 
 ( 2)و قول األحوص:  

 وأ خفاااااي إذا اساااااتخبرك  أشاااااياء  كارهاااااا  
 

 تطل ع   وفي الن فس  حاجاك  إليها 
 (3)وقول زهير:    

     ق لاااك  ل هاااا ياااا ا رب عاااي أ ق ااال ل اااك  فاااي
 
 

   ااار ب  هاااا خ  لم  ااان ع  نااادي م   أ شاااياء  ع 
 
 

 (4) الخشرم: بن وقول هدبة  

ااااااارء  أ عااااااار ف   وا  ّناااااااي أل رجاااااااي الم 
اااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااه   ش   غ 

 
 

   قااااذ ف ااان أ شاااياء  فيهاااا م   وأ عااار ع  ع 
 (5)أوس:  بن وقول معن   

ا  ّنااي  لااى أ  و  نااك  تريب ناايع    شيااااء  م 
 

   ااال لاااى ذاك  م جم  ااافحي ع   ق اااديم ا ل اااذو ص 
 (6)أوس:  بن وقول معن  

يب ناي ناه  ت ر  لى أ شاياء  م  بري ع  ص   و 
  
 

   ك ظمي ع ق د ي نفاع  الك ظام  و   لى غ يظي و 
 
 

 (7)قول آخر: و  

صرك  أرى أشاياء  كاناك ع جيباة    و 
 

 اااااا  إلاااااي فاااااال  يحلاااااى بع يناااااي ع جيب ه 
 (1)قوله: و  

                                 
هو له في منتهى الطلب من و  أغضي على،و  ، برواية:165هو لكثير عزة في ديوانه و  ( البيت من الطويل،1)

 .1/34بال نسبة في الزهرة و  ،1/145أشعار العرب 

 .1/34هو له في منتهى الطلب من أشعار في الزهرة و  ،174هو لألحوص األنصاري في ديوانهو  البيت من الطويل،( 2)

 .61يت من المنسرح ديوان زهير ( الب3)

 .130الخشرم  بن ( البيت من الطويل ديوان هدبة4)

، زهر 8/292، الخزانة 5/190، العقد الفريد 1321، لباب األدب 36وان معن بن أوس ( البيت من الطويل، دي5)
 . 2/8 ، شرح ديوان الحماسة للتبريزي 1/294الحكم و  األكم في األمثال

، 1/127، ، ، منتهى الطلب 2/103، أمالي القالي 160، 875هو له في: زهر اآلداب و  ( البيت من الطويل،6)
 ، زهر األكم في األمثال 371/ 2نساء لغة العرب و  ، جواهر األدب في أدبيات2/104لعرب األمالي في لغة ا

 ز 8/ 2، شرح ديوان الحماسة للتبريزي 292/ 8، الخزانة  190/ 5، العقد الفريد 294/ 1الحكم و 

 .1/102النوادر و  غالب العبيدي في التعليقات بن هو لفائدو  ( البيت من الطويل7)
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 الجااااااود  والغااااااول  والعنقاااااااء  ثالثااااااة  
 
 
 
 
 
 

   ل ااك  ولاام تكاان  أسااماء  أشااياء  لاام ت خ 
 
 

 (2)ه: قولو  

اااإناااي أل   ااا ع  ر  ع  اااأ   ن  ع  اااأ   اء  ي  ش   اه  ع  م  س 
 

   ااار   حتاااى يقاااول  اقااام  إن باااي ح   ال  ج 
 

 (3)وله: قو  

اااا  رك  علااااى أشااااياء  منااااه  تريبناااايب  ص 
 

   مخافاااااة  أن أبقاااااى بغيااااار  صاااااديك 
 (4) وقول ابن الرومي:  

 ااااااااامي  ّذك الشّ  ب   ه  اااااااااي  ف   ةي اااااام  ااااي  ش  ل    هاااااب جاد  اء  ال ي  اااااايش  أ  ب   اد  ااااااااااااج
 (5)من شواهد الصرف قوله:و 

ناااس  مااال أشاااياء  ال أناااس  فماااا أ
 طائعاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  

 

   ن أشااقذتني الحاارب  إال  علااى ذكاار  وا 
 (6) قوله:و  

ااع طاايم  ف ل اام  أ   يا  والخ  ااد  ك  ع   ث اأ ر 
 

 هاااااااا اااااااك  إزاء  ل  ع  اءي ج  اااااااة  أ شاااااااي   والي 
 (7) وقول الطرماح: 

                                                                                               
خائر الذو  ، البصائر2/224، حياة الحيوان الكبرى 5/59هو بال نسبة في: ، معجم األدباء و  ( البيت من البسيط،1)

 ، 7/438، تفسير المنار4/450، روح البيان 8/200، 5/129

، األسباب المفيدة 1/399، عيون األخبار 5/172األمثال و  هو بال نسبة في: معجم الحكمو  ( البيت من البسيط،2)
 .1/19في اكتساب األخالق الحميدة 

، غرر الخصائص 2/22، عيون األخبار 6/65األمثال و  هو بال نسبة في: معجم الحكمو  ( البيت من الطويل،3)
 .2/55، سمط الآللي 1/547الواضحة 

 .3/360( البيت من المنسرح، ديوان ابن الرومي 4)

لص من لصوص العرب، انظر و  نورة العكلي، شاعر أموي، بن هو الخطيمو  مطرزي هو للخطيم الو  البيت من الطويل،( 5)
، نضرة اإلغريض في نصرة 1/232، المرأة في الشعر األموي 3/399، 2/344معجم البلدان  109/ 1الحماسة البصرية 

 ..3/248هو له في منتهى الطلب من أشعار العرب و  ،256.و البيت في ديوانه 1/14القريض 

البيت له في و  جعلت إزاءها أي: القيم عليها،و  ،43الخطيم، في ديوانه  بن هو لقيسو  ( البيت من الطويل،6)
 .1/47ماء في الشعر الجاهلي ، االنت1/96انظر حماسة التبريزي و  ،3/6األغاني 

 يعة...ما تنسني األيام ال أنس مو  برواية: 155هو في حماسة الشجري و  ،181البيت من الطويل، ديوان الطرماح ( 7)
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ميع    ف ما أ نس  م ل أ شياء  ال أ نس  م يع ة   فاء  ج   م ن  الع يش  إ ذ أ هل  الص 
 

 
 (1) قول بشار:و 

ّني اله وى  م   ل لناس  حاجاك  و 
 

   اااااااايء  ب عااااااااد  أ شااااااااياء  ي ذكيااااااااه  ش 
 (2) وقول ابن الرومي: 

   ثالثاااة  أشاااياءي ففاااي اثناااين منهماااا
 

  ااااخطي فااااي الم ث ل ااااث ر  ااااائي وس 
 ا.والذي يبدو أن منع )أشياء( الصرف في الشعر أكثر من صرفه منهما

                                 
 .1/155( البيت من البحر السريع، ديوان بشار 1)

 .3/367( البيت من الطويل ديوان ابن الرومي 2)
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 نتائج البحث 
مضمر أضيف إلى  فيما نسبه النحاة إلى الخليل من القول بأن )إيا( اسم

الضمائر الالحقة به يخالف ما صرح به الخليل في العين بأن )إيا( عماد للضمائر 
 الالحقة به، ولعل ذلك يرجع إلى التشكيك في نسبة العين إلى الخليل.

فيما نقله سيبويه عن الخليل من قول بعضهم : وقال الخليل: لو أن رجالا قال:  
ه إجازة أو رد لهذا، بل لم يعنف القائل؛ ألنه قاس إياك نفسك لم أعنفه، ال يؤخذ من

يا الشواب(.  على قول مسموع من العرب وهو )إذا بلغ الرجل الستين فإياه وا 

ضمير  هو )إيا(الثالث: و الرأي  (1)قد رجح أستاذنا الفاضل الدكتور عبد النعيم 
أضيفت إلى الكاف والهاء والياء بعدها، لما روي عن العرب  :" : إذا بلغ الرجل 

يا الشواب   «الستين فإياه وا 

قول الكوفيين بالنصب على التقريب في نحو قولنا : هذا زيُد قائماا ، بحمله  
ثراء للعقل و  الوقوف عنده ففيه إعمال على نحو : كان زيٌد قائماا ، رأي يستحق ا 

 (2).للغة
أي سيبويه حيث لم يتقدم في رافع المبتدأ هو ر  -هللا تعالى أعلم و -األرجح و 

م عليه،  ا غير متأثر بمتقد ِّ عامل لفظي عامالا في المبتدأ فبقي المبتدأ متقدما
 باإلضافة إلى قوة ما احتج به سيبويه و من وافقه من أدلة.

ذا نظرنا إلى قولنا: اللهم ، حيث الميم عوٌض من " يا " النداء ، و ال يمكن  وا 
ما يدل على كون الميم في " اللهم " عوضاا عن " يا " نداء لفظ الجاللة بغير " يا " م

، فإننا نجد الميم في " اللهم" تفيد التعظيم في الدعاء مما قد ال تفيده " يا " في : يا 
 هللا.

                                                           

 جامعة األزهر بالقاهرة . د أستاذ اللغويات بكلية البنات  ( الدكتور / عبد النعيم علي محم1)

في هذا األسلوب و نحوه يعملون أسماء اإلشارة عمل )كان( فيرتفع ما كان مبتدأ على أنه اسم للتقريب  (2)
 . 232 ،231، 13 ،1/12معاني القرآن الفراء  ،1/11مجالس ثعلب  ،وينصب الخبر على أنه خبر له
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قال النضر بن شميل: من قال اللهم فقد دعا هللا تعالى بجميع » ذكره القرطبي:
 (1) «أسمائه كلها. وقال الحسن: اللهم تجمع الدعاء 

: )اللهم( : هذه الميم في قوله: »( 2)وقال أبو رجاء العطاردي»وقال الثعلبي : 
 .(3) «تجمع سبعين اسما من أسمائه عز وجل 

و مما يجب ذكره أن كلمة " اللهم " قد تكون ذات صلة بكلمة " الوهيم" و هي في 
قال » العبرانية بمعنى اآللهة و الميم فيها للتعظيم ، ففي تفسير القرآن العظيم 

ائرة المعارف عند تعريف اسم )هللا( بأنه اسم للذات الواجب الوجود، البستاني في د
وهو بالعبرانية ألوهيم  -أي كما قال علماء المسلمين  -المستحق لجميع المحامد 

 .(4) «بصيغة الجمع تعظيماا ال تكثيراا

وفي اللغة العبرانية التي هي شقيقة من شقائق اللغة » و في التفسير الحديث : 
العربية كلمة )الوهيم( بمعنى اآللهة حيث يبدو من ذلك صورة من صور تطور 

 (5)«الكلمة من أحد تلك الجذور
وعليه فـ" اللهم" لها داللة خاصة تختلف عن " يا هللا " فال يكتفى بالقول بأن الميم 

في " اللهم" عوض من " يا " بل تفيد أيضاا التعظيم و التكثير ، و هللا تعالى 
 بالصواب أعلم .

                                                           

  . 53/ 4(  الجامع ألحكام القرآن 1)

( اإلمام الكبير، شيخ اإلسالم، عمران بن ملحان التميمي، البصري. من كبار المخضرمين، أدرك 2)
م صلى هللا عليه وسل-الجاهلية وأسلم بعد فتح مكة ولد قبل الهجرة بإحدى عشرة سنة ولم ير النبي 

،حدث عن: عمر، وعلي، وعمران بن حصين، وعبد هللا بن عباس، ، وتلقن عليه القرآن، ثم عرضه 
، سير 58/ 1على ابن عباس، وكان خيرا، تالء لكتاب هللا، انظر ترجمته في معرفة القراء الكبار 

  . 604/ 1غاية النهاية في طبقات القراء  146/ 5أعالم النبالء 

  42/ 3( الكشف و البيان عن تفسير القرآن 3)

           471/ 7"  المنار تفسير"  الحكيم القرآن تفسير(4)

 .  294/ 1 الحديث التفسير(5)
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اِبُئون  ﴿إذا كانت هذه القراءة بالواو  فلم ال تتبع و لم تخالف إذا كان قد  ﴾الصَّ
:  أمكن تخريجها على كل تلك الوجوه التي ذكرها النحاة ،  فكما ذكر في النشر

عربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتماالا كل قراءة وافقت ال»
وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي ال يجوز ردها وال يحل إنكارها، بل هي 
من األحرف السبعة التي نزل بها القرآن ووجب على الناس قبولها، سواء كانت عن 

 .  (1)« مقبولين، األئمة السبعة، أم عن العشرة، أم عن غيرهم من األئمة ال

  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ چ : قراءة في الهمذاني  يذكره لم رأي  هناك

( حرف جواب بمعنى )نعم(، وعلى هذا القول  (2) چ  ٴۇ بالرفع وهو أن )إِّنَّ
ابُِّئون  ﴿يرتفع   .باالبتداء؛ ألنه معطوف على مرفوع ﴾الصَّ

( بمعنى )نعم(  ( بمعنى )نعم( خالف بين النحويين، ومجيئ )إِّنَّ وفي وقوع )إِّنَّ
 وارد وله ما يؤيده من كالم العرب.

 چۇئچ نصب وجه في الخالف في سيبويه رأي الواردة اآلراء في بالنظر

 أبي يرأ_  أعلم هللا و_  بالقبول األولى (3)چۇئ ۇئ وئچ :تعالى قوله في
 التقدير هذا يقتضي فالمعنى المحذوفة،( كان) لـ خبرااچڄچ الكسائي و عبيدة
ن  فالمعنى اسمها، مع( كان) حذف مواضع في القياس غير على جرى  وا 

 صاحب قول ذلك يقوي  و الفراء، و سيبويه تقدير على منه أكثر معه يستقيم
ا له رأى حيث المديد البحر ( كان) خبر هو: نالكوفيي بعض وقال:» فقال وجها

 المعنى، جهة من أظهر وهو: قلت لكم، خيراا اإليمان ليكن: وتقديره المحذوفة،
ن  مواضع في إال اسمها مع تحذف ال( كان) ألنَّ : قالوا البصريون، منعه وا 

 :مالك ابن قال مخصوصة،
ذذذذذذذذذ  ذذذذذذذذذون ال ب   ويحذذذذذذذذذُبونوا وُلبَُ

 

 و  كِثيذذذذ اا ُا ارذذذذت و وب عذذذذن  ون  ولذذذذ 
 

                                                           

 .1/9النشر في القراءات العشر ( 1)

 .69( سورة المائدة اآلية 2)

 .170سورة النساء اآلية ( 3)
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ا المشهور غير على أتى الموضع هذا ولعل  .(1)« الجواز على تنبيها
 ڱ ڱ ڱچ: تعالى قوله في"  صبغة"  نصب وجه في بالقبول األولى

 على نصبها نبأ سيبويه رأي هو (2)چۀ   ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں
 ألمور: المؤكد المصدر

 .(3)أنه سلم من الضعف والرد  فلم يرده أحد من النحاة بل استحسنوه  أحنها:

( صبغةوهي ال تنافي القول بانتصاب )( قد قرئت بالرفع، ِصْبغ ةأن ) ثانيوا:
وقد يجوز الرفُع فيما ذكرنا أجمع  على » ونحوها على المصدر المؤكد قال سيبويه: 

ْعوُة  ُر، كأنَّك قلت: ذاك وعُد هللاِّ، وصبغُة هللا، أو هو د  أن يضمِّر  شيئاا هو المظه 
. على هذا ونحوِّه رفُعه  . (4)«.الحق 

ويه على رأس العلماء الذين أولوا نظرية العامل اهتماماا ، و ظهر كان سيب
 ذلك بين دفتي كتابه .

أثبت سيبويه عاملين من العوامل المعنوية ، في رافع المبتدأ و رافع الفعل 
 المضارع .

رافع المبتدأ عند سيبويه االبتداء ، و رافع المضارع عنده وقوعه موقع 
 المبتدأ.

مذاني موافقته لسيبويه في العوامل المعنوية ، فلم يصرح الظاهر من كالم اله
 بخالف ذلك .

و  رأي سيبويه في وقوع ضمير الفصل بين الحال و صاحبه في مسألة-
 : چۓ ۓ ے ے ھچقوله تعالى : 

                                                           

 .1/595شرح التسهيل، و انظر  595/ 1البحر المديد  ( 1)

 .  138( سورة البقرة آية 2)

،المجيد في إعراب القرآن 1/584، البحر المحيط 1/335، الكشاف 3/233انظر المقتضب (  3)
 . 2/144الجامع ألحكام القرآن 

 . 1/383الكتاب (  4)



اخلامتة     
 

 

369 

كان األولى بالبصريين عدم رد القراءة وبخاصة أنها وردت عن عدد غير قليل 
وعلى رأس هؤالء عيسى بن عمر و  لم بها،من القراء ممن لهم شأن في العربية وع

 . .وعبد هللا بن أبي إسحاق،الحسن

أو بيت  بشطر بيت، ،فمن غير المقبول رد  القراءة الموث قة بالرواة الثقاة والقبول 
 ال يعرف قائله في االستشهاد .

أحسن ابن جني في توجيهه قراءة النصب، حيث إنه لم يرد ها، كما فعل  
 فصل بين الحال وصاحبها بضمير فصٍل .البصريون، ولم ي

ما نسب لألخفش من قوله بجواز وقوع ضمير الفصل بين الحال وصاحبها ال  
 يتفق مع ما نص عليه في معاني القرآن .

خبر السم اإلشارة على  ﴾أ ْطو  ﴿من الممكن توجيه قراءة النصب على اعتبار  
فصلت  ﴾ُهنَّ ﴿وتكون لى التقريب، ،كما يقولون: هذا زيد قائماا، فينصبونه ع التقريب

(والخبر  ﴾ب ن اِتي﴿بين االسم  ، وبذلك يكون ضمير الفصل قد فصل بين )أ ْطو   
 أعلم . -تعالى–االسم والخبر، ولم يفصل بين الحال وصاحبها، وهللا 
 قراءة قول هللا تعالى : من خالل عرض اآلراء  الواردة في توجيه

ن رأي سيبويه الذي يمنع بياو  چڀ  ڀ   پ    پ  پ  پ  ٻچ
دخول نون التوكيد الخفيفة على الفعل المقترن بألف المثنى، فإن رأي يونس له 

و َل  ﴿و قراءة النحاة ﴾بنمِ  اِنوم﴿ما يجعله مقبوالا، و على رأس ذلك قراءة 
بكسر النون منعاا من التقاء ساكنين، وتشبيهاا لها بنون المثنى، فتلك ﴾ت تَِّبع انِ 

ن خالفت رأي جل  قراءة يجب االعتداد بها و عدم الحكم عليها بالشذوذ وا 
 النحاة و على  رأسهم سيبويه .

ر" هو رأي سيبويه محتجاا بقوله :  األولى بالقبول في مسألة تعدي الفعل " حذِّ
ذذذذذُِ و ُأمذذذذذو ا َل ُت ذذذذذاُ  و ِمذذذذذنو   ح 

 

  ِ مذذذذذا لذذذذذيُ ُمْنأِليذذذذذُ  مذذذذذن ا  ذذذذذنا 
 

 المانعون كالمبرد على االستشهاد به مد عين أنه مصنوع. الذي طعنو 
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فقد رد  عليه  أما الطعن على استشهاد سيبويه بالبيت باد عاء أنه مصنوع :
وهذا الذي ذكره أبو » جمهور النحاة، فنجد ابن عصفور يرد على المبرد قائالا :

بيت ولم يذكر أنَّ الالحقيَّ هو الذي العباس المبرد ال ُيلتفت إليه؛ ألنَّ سيبويه ذكر ال
أحفُظ لما يرويه من أن ينقله عن غير ثقة، فال  -رحمه هللا  -أنشده، وسيبويه 

 . (1)«ُيطعن في روايته بقول من أقرَّ على نفسه بالكذب

الرواية  االختالف في رواية الوضع مما يبرئ سيبويه، وأصدُق دليل على أنَّ  
 مختلقة االختالُف في واضع البيت.

فيما ال سبيل إلى القدح )ب ِعل(أن السماع قد جاء بما يؤيد رأيه في إعمال  كما
 فيه، وهو قول زيد الخيل :

ْ ِ ذذذذي ِعُ ذذذذون      أ ت ذذذذاِنن أ نَُّوذذذذم م 
 

 ذذذذذذذ مدين ل وذذذذذذذا ب ِنيذذذذذذذن ذذذذذذذاُر ال    أِلح 
 

 (2)چوئ  ەئ چجاء متعدياا بنفسه في قوله تعالى : )حُِ (ل أن الفع

(قد جاء الفعل  -    ُ     ۈئ ۆئچمتعدياا إلى مفعولين في قوله تعالى : )ح 

 فـلوال أنه متعد  في األصل لواحٍد ل ما اكتسب التضعيف مفعوالا ثانياا. چۈئ
 ابية  مل )ليُ( أي سيبوي  بي ال ال  بي و مال )وْن( الن

 :چ ې  ې   ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ چ في اآلية:  -

ا أ ْمث ا ل ُ مْ ﴿بقراءة  حمل القراءة على إعمال )إْن( عمل )ليس(  بالنصب: ﴾ِ ب انا
أولى من حملها على لغة نصب الجزأين ألن  لغة نصب الجزأين قليلة، ومخالفة 

 لألساليب العربية .

و الحكم عليها بأنه ال ينبغي أن يقرأ بها ،  وال يجوز أن تلحن هذه القراءة، أ
 فهي لقارئ ثقة من كبار التابعين، فأولى بها القبول . 

                                                           

 .35/ 2شرح ابن عصفور على الجمل  (1)

 . 39 ( سورة الزمر اآلية2)
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كما أن  قراءة سعيد بن جبير لم تتعارض في المعنى مع التي عليها -
المصاحف المختارة، فهي لم تغير أو تبدل حتى يترتب عليها تغيير في المعنى، و 

 عليه فلم  ترد؟
بن جبير على اعتبار )إْن( نافية،أبلغ في تحقير سعيد  ى قراءةالمعنى علو -

األصنام، وتسفيه من عبدها، أعملها النحاة أو لم يعملوها، فال داعي للقول بأنها 
 ناصبة للجزأين 

عليه فالقول بأنها )إْن( النافية عاملة عمل )ليس( هو األولى بالقبول، على و  -
 .  ابن السراج ، خالفاا لسيبويه الكسائي و المبرد و الفارسي و رأي 

في مسألة الخالف بين سيبويه و الخليل  في اإلعراب عند حذف حرف الجر 
يبين أن مذهبه القول بنصب ما  (1)مع " أ نَّ و أ ْن ": ما نص عليه سيبويه في كتابه

" و " أْن" عند حذف حرف الجر الداخل عليهم ا ، و كذا ما نص عليه بعد " أن 
من  و هذا يرد ما نسبه الهمذاني إليهمايبين أن مذهبه القول بالجر ،  (2)الخليل
 .  بخالف ذلك  القول

ينما ذهب األخفش إلى القول ، ب(3) ُيعدُّ سيبويه " ما " المصدرية " حرفاا 
من القول بإجماع النحاة على (5)، و هذا يرد ما نقل عن ابن خروف (4)باسميتها

 .القول بحرفيتها 
 :في مسألة " أصل عين آية " 

نها ياء كما ذكر سيبويه و الخليل و األولى بالقبول في أصل عينها هو أن عي
 ما يأتي :من وافقهما ، استدالالا بـ

 اشتقاق " تأييت" منها  بمعنى : تثب ت .  -أ
 ظهور الياء في جمعها على : آي، و آياء، و آيات . -ب
 تصغيرها على "ُأي يَّة " .   - ج

                                                           

 . 128،  126/ 3انظر الكتاب ( 1)

 .  150/ 2 التسهيل شرح ،83 التسهيل:  انظر و ، 93انظر الجمل (2)

 ..  156، 11، 10/ 3انظر الكتاب (3)

 .. 43/ 1انظر معاني القرآن لألخفش (4)

 .. 402/ 1انظر رأي ابن خروف في المغني (5)
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، و ليس واواا كما  (1)عليه سيبويه في أصل عين " آية " هو أنه ياء ما نص
 .(2)نسب إليه ابن فارس 

نجد أن الرأي األولى بالقبول عند جمهور  (أشياء)في مسألة " الخالف في وزن 
النحاة هو الرأي الذي سلم من الرد وهو رأي الخليل وسيبويه، وعليه تكون )أشياء( 

 ا، وهو ما اختاره الهمذاني اسم جمع وليست جمع
إال أنه من القبول بمكان رأي الكسائي وأبي حاتم فتكون )أشياء(جمع )شيء( 
على وزن )أفعال( ومنعت الصرف مع كثرة االستعمال تشبيها بالممدود، فال حاجة 

و قد يكون منعها الصرف لعلة إلبدال الذي يحتاج إلى دليل عليه ،للقول بالقلب وا
ة في موضعها في اآلية الكريمة كما أن )أشياء( قد وردت مصروفة تخص تلك الكلم

 .في مواضع و ممنوعة في غيرها في الشعر العربي
أما عن موقف الهمذاني في مسائل هذا البحث فنجده موافقاا لسيبويه يدور معه 

يبدأ برأي سيبويه و من وافقه ثم يعدد بعد ار ، و يبدأ بعرض رأيه ، فنجده  حيث د
 عشرين مسألة هي : ائر اآلراء و ذلك في ذلك  س
 چٺٿٿٿٿ چ :تعالى قوله في اإلعراب توجيه 

  المتصل المجرور الضمير على العطف   

 المبتدأ خبر على الفاء دخول حكم 

   " الخالف في وزن " أشياء 
 " ل الخالف في حقيقة )ما( ووجه ارتفاع  الخالف في أصل " أو 

 صددت فأطولت.. )وصال( في قول الشاعر: 
   . " الخالف في اشتقاق " ناس 
  . " أصل " إياك " أصل كلمة " شيطان 
 . تعدي الفعل " حذر" و لزومه 
  قوع ضمير الفصل بين الحال و صاحبه .و 
  " نوع الالم في قوله تعالى: " و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين 
 -.   "وصف " اللهم 

                                                           

 . 399/ 4اب انظر الكت (1)

 . 106/ 1انظر مجمل اللغة البن فارس (2)



اخلامتة     
 

 

373 

  "تذكير" عشر 
 في الواجب . زيادة " من " 
  "توجيه اإلعراب في " هذا صراط ربك مستقيماا 
 . " إعمال " إْن" عمل " ليس 
 . " أصل " اللهم 
 : قول ما قالت حذام ، كما في مسائلالو تارة يثني على سيبويه ويقول : و  -2

  " نصب " صبغة. 
  قبل استيفاء خبرها "  .العطف على اسم " إن 
  وصف " اللهم "و 
 :أخرى يؤكد على اختياره كما فيو  -3 

  " مسألة " إياك 
  علة ضم واو " اشتروا " و 
 :بويه  كما فيو مرة يقتصر على رأي سي -4

  العوامل المعنوية. 
 . رافع المبتدأ 
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24 ،25 ،26 ،30 ،31 ،35 ،

36،24 ،25 ،26 ،30 ،31 ،
35 ،36 ،37 ،188 

 188 85 چ ڃ ڄ ڄ ڄچ

 چ چ ڃ ڃ چ

 چچ
85 277 

 ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ

 چ ۅ
87 278 ،279 ،280 ،281 

 43 91 چ ڱ ڱ ڱ چ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆچ

 ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ

 چې

93 281 

 ڭ ۓ ۓ ےے ھ ھ ھ ھ چ

 چڭ ڭ
99 276 

، 278، 277، 276، 275 100 چۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ
280 ،281 ،277 ،284 

 243 102 چڤ ڤ ڤ ڤچ

 ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ

 چۓ ے ے ھ
103 318 

 242 105 چۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ چ

 321، 320، 319، 318 125 ېې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇچ
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 البقرة
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 البقرة

 چې ې

 134، 133، 131 135 چِملََّة ِإْبَراهْيمَ  چ

 135، 134، 133، 131 136 چ ٿ ٿ چ

 133 137 چ  ژژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ چ

 ۀ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ

 چۀ
138 131 ،132 ،133 ،134 ،

135 ،136 

 187 177 چ ڎ ڎ ڌ چ

 253 181 چۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئچ
  ۈ  ۈ  ۆ   ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ  ڭ چ

 چۅۋ  ۋ  ٴۇ
214 162 

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ چ

 چڇ
217 117 

 164 230 چ جث يت ىت  مت چ
َضاَعةَ ﴿  256 233 ﴾ ِلَمْن َأَراَد َأْن ُيِتمُّ الرَّ

 350 237 چ ی  ی  ىئ  ىئ چ

 187 254 چڻ ڻ ں چ

 244 271 چڄڄ ڄ ڦ ڦ چ

 ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ چ

 چۉ ۅ

274 65 

 60 281 چی ی ىئ ىئ ىئ ېئچ

 240 282 چ ڱ ڳ ڳچ

 350 237  چ ی ی ىئ ىئ چ

 238، 237 18 ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿچ آل عمران
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 چڦ ڦ

 26 چ ژ ڈ ڈ ڎ چ
12 ،14 ،19 ،178 ،179 ،

182 ،183 
 214 30 چۈئ ۈئ ۆئ چ

 36 66 چں ڱڱچ

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ چ

 چ ۀ ڻ
81 246 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ چ

 چ ں
96 296 

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 چپ پ
101 278 

 251 118 چ ڑ ژ ژچ

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ

 چ
122 237 

 280 165 چمئ حئ جئ ی ی ی چ

 234 175 چ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ چ

 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ چ

 چی ی ىئ ىئ
180 164 ،189 

 چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄچ

 چ ڇ ڇ چچ چ
183 237 

 255 188 چ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹچ

 النساء
 118، 117، 109، 108 1 چٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ

 71، 66 16 چڤ ڤ ڤ ٹچ

 136 24 پپپپ ٻ ٻ ٻ ٻ چ
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 چڀڀ ڀ ڀ

 347 117 چ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻچ

 136، 131 122 چَوْعَد للاِ  چ

 ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ چ

 چۋ
127 114 ،136 ،232 ،237 

 128، 127، 126، 124 170 چۇئ ۇئ وئ چ

 171 چڃڃ ڄ ڄ چ
124 ،126 ،127 ،128 ،

129 
 237 171 چڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ ڃ ڃچ

 گ گ گ گ ک ک کچ

 چڳڳ ڳ ڳ
172 237 

 المائدة

 245 4 چھ    ھ  ہ  ہ چ

 95 22 چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ چ

 72، 70، 66، 63 38 چٺٺٺٿچ

 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄچ

 چڍ ڇ
60 318 

 69 چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ چ
84 ،85 ،86 ،87 ،89 ،90 ،

91 ،97 ،105 

 164 71 چوُن ِفْتَنة  َوَحِسبوا أال َتكُ چ

 243 73 چڳ ڳ ڳ ڳ گ گچ

 206 84 چڄ ڄ ڄ ڦ چ

 234 95 چی ىئ ىئ ىئ چ

 353 101 چ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ چ
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 ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇچ

 چڑ ژ ژ ڈ
106 79 

 األنعام

 286، 282 3 چ ېئ ېئچ

 245، 241 34 چ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ

 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ

 ڈ ڎ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇڇ چچ

 چ ژ ڈ

38 241 

 243 59 چ ی ی ی ی ىئ ىئ چ

 219 116 چ ې ې ې  ې چ

 41، 39 126 چڦڦڄڄچ

 286، 282 127 چڍ ڍ چ

 264 156 چ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ چ

 160 چگ گ ک ک ک ک چ
332 ،336 ،337 ،341 ،

342 
 201 162 چ ۇ ڭ ڭ ڭچ

 األعراف

 244 59 چ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ

 238 63 چڻ ں ں ڱ ڱ ڱچ

 187 92 چ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ

 ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ چ

 چ ڤ
97 276 

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ چ

 چ ڃ
98 275 

 276 99 چ چ ڃ ڃچ
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 277 100 چڈ ڎ ڎ ڌ ڌ چ

 266، 264، 263، 262 102 چٴۇ ۈ ۈ ۆ چ

 296 143 چ ىئ ىئ ىئ چ

 230 155 چٴۇ  ۈ   ۈچ

 89 156 چڀ ڀ ڀ چ

 ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ چ

 چ ې
194 218 ،222 

 األنفال

         ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ چ

 چ ڀ
9 157 ،159 

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئچ

 چېئ
25 198 ،199 

 18 32 چۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ چ

 التوبة

 96 3 چچ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ چ

 ەئ ائ ائ ى ى ې ې چ

 چۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ
6 171 

 258، 254، 253، 251 25 چ ڭ ڭ ۓ ۓ ےچ

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦچ

 چڃ ڃ ڃ ڃ
64 208 ،209 

 ۓ ۓ ے ے ھھچ

 چڭ ڭ ڭ
128 251 

 
 هود

 

 277 14 چڄ ڄڄچ

 277 17 چڱ  ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ

 154 69 ٴۇ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ
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 چۋ

 43، 41، 39 72 چپپپ چ

 78 چۓ ۓ ے ے ھچ
186 ،189 ،190 ،192 ،

193 ،194 

 276 109 چ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 ڍڍ ڇ ڇ ڇ    ڇ چ چ

 چ ڎ   ڎ ڌ  ڌ

111 
266 ،267 ،270 ،272 ،

273  

 يونس

 237 2 چڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿچ

 134، 133 4 چ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ چ

 132 45 .چڄڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ

 281، 277 51 چۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چ

 89 چڀ ڀ پ پ پ پ ٻ چ
197 ،199 ،200 ،202 ،
204 ،205 ،207 ،208 

 يوسف

 332 10 چ ڭ  ڭ ڭ ۓ ۓ ے چ

 20 29 چ وئ وئ ەئ ەئ چ

 234 31 چ ڤ ڤ ڤ چ

 203 32 چڌ ڌ چ

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ چ

 چ ڀ ڀ ڀ ڀ
79 154 

 الرعد
 278 16 چڳ ڳ ڳ ڳ گ چ

 277 31 چک ک ڑ ڑ چ

 247 10 چ ۅ ۋ ۋ ٴۇ چ إبراهيم
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 الحجر
 347 17 چڀ ڀ ڀ ڀ پ چ

 114 20 چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ

 255 94 چٺ ٺ ٺچ

 ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھچ النَّْحل

 چڭ ڭ ڭ
116 251 

 اإلسراء

 ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ

 چڻ
40 222 

 46 62 چ ڳ ڳ ڳ گ گ چ

 6 110 چ گ گ ک چ

 الكهف

 219 5 چٿ  ٺ  ٺ  ٺ چ

 203 23 چڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ چ

 ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ چ

 چں ڱ ڱ ڱ ڱ
30 70 

 245 31 چ ھ ھ ھ ھ ہ ہ چ

 164 35 چ ڀ پ پ پ چ

 164 102 چ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ  ڌ ڌ ڍ چ

 مريم

 234 2 چ پ پ ٻ ٻ ٻ چ

 ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ چ

 چ ېئ
93 269 ،271 

 243 98 چ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ چ

 طه
 32، 31، 24 17 چچچ ڃچچ

 206، 54 77 چٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ چ

 32 84 چ ھ ہ ہ چ
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 األنبياء

 243 2 چ ڀ ڀ ڀ پ چ

 46 63 چ ڇ  ڇ چچ چ چ

 42 92 چ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀچ

 277 108 چڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ چ

 الحج
 چ چ  ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ چ

 چڇ چچ
3 347 

 المؤمنون 
 ڭ ڭ ڭ ۓ ۓ ے ے چ

 چڭ
52 233 

 النور

 64 1 چ ٻ ٻ ٱ چ

 67، 66، 65، 64 2 چٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ چ

 248 30 چڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ

 253 41 چ ى ى ې ېچ

 245 43 چ حت جت يب ىب مب خب حب جب چ

 265 114 ﴾ إْن لبثتم إالَ َقِلْيًل  ﴿

 الفرقان
  ڃ          ڄ  ڄ   ڄ      ڄ   ڦ  ڦ چ

 چ  ڃ  ڃ
36 201 ،208 

 263 42 چٴۇ ۈ ۈ چ

 الشعراء

 214 56 چ ی ی ی چ

 223 115 چ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ چ

 262 186 چ ٿ ٿ ٿ ٿ چ

 70 224 چۆ ۆ ۇ چ

 199، 198 18 چڱ  ڱ ڳ  ڳ ڳ ڳ چ النمل
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 ىب مبخب حب  جب يئ ىئ مئ حئ جئ چ

 چ يب
88 136 

 47 27 چ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇچ القصص

 253 45 چۇئ ۇئ وئ وئچ العنكبوت

 243 52 چ ڇ ڇ چچ چ چ چ األحزاب

 يس
 

 262، 261 32 چڎ ڎ ڌ ڌ  ڍ ڍچ

  53 چ ىئ ىئ  ىئ ېئ ېئ چ

 الصافات

 347 7 چڦ ڦ ڦ ڦ ڤچ

 چۇ ۇ ڭ ڭ ڭ چ
16  ،
17 

276 

 187 77 چٻ ٻ ٻ ٱ چ

 285 147 چۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆچ

 269 164 چ ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ چ

 269 166 چ ڳ گ گ چ

 262 167 چڱ ڳ ڳ چ

 رالزم

 214 39 چۇئ ۇئ وئ وئ ەئ چ

 183، 182، 179، 178، 16 46 چۈ  ۆ ۆ ۇ ۇ چ

 143 64 چ ھ ھ ہ ہ ہ چ

 192 67 چۆئ ۇئ ۇئ چ

 الزخرف
   ڦ   ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ     ٹ  ٹچ

 چ    ڦ  ڦ
36 347 

 188 76 چٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ چ

 264 26 چۓ ۓ ے ے ھ ھ چ األحقاف
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 ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ چ

 چ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ
31 247 

 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ چ

 چمئحئجئی
35 132 

 محمد
 153 4 چڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍچ

 66، 64 15 چک ک ڑ ڑ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ چ

 الفتح
 164، 163 12 چ ہ ۀ ۀ چ

 76 29 چٻ ٻ ٱچ

 67 24 چ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ چ القمر

 222 6 چڈ ڎ ڎ چ الرحمن

 239 23 چى   ېچ الحديد

  239، 238 7 چ ڱ ڱ  ڳ      ڳ چ الحشر

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ چ الجمعة

 چ ى
8 67 ،68 ،69 ،71 

 263 1 چ ڻ ڻ ں ں ڱ چ المنافقون 

 الملك
 243 3 چچ چ ڃ ڃ چ

 224، 221، 219، 218 20 چۆ ۇ ۇ ڭ ڭ چ

 240 14 چ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئچ القلم

 الحاقة
 333 7 چۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائچ

 243 8 چی ی ی ی ىئچ
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 چڦ ڦ چ ڤ ڤ ڤ چ المعارج
15 ،
16 

46 

 247، 241 4، 3 چ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳچ نوح

 350 16 چ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ چ الجن

 144، 143 6 چ ۋ ٴۇ ۈ چ المدثر

 
 اإلنسان

  ی  ی  ی  ی      ىئ چ

 چ    جئ
4 361 

 336 12 چڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ

 336 13 چ ک ڑ ڑ ژچ

 336 14 چڳ ڳ ڳ چ

 361 15 چ   ۀۀ     ڻ  ڻ   ڻ   ڻ  ں  ں چ 

 57 35 چ ڻ ڻ ں ں چ المرسلت

 التكوير
 347 25 چٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ چ

 278 26 چۅ ۋچ

 57 19 چھ ھ ھ چ االنفطار

 199 19 چۈ ۆ ۇۆچ االنشقاق

 ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌچ البروج

 چک ک
10 68  ،86 

 267، 262 4 چٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ چ الطارق 

 68 8 چېې ې چ الشرح
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 چ ائ ى ى ې ې ېچ العلق
15 ،
16  

46،49 ،50 

 1 چٻ ٱ چ قريش
233 
 

 253 3 چ پ پ پ ٻچ الكافرون 
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 اثنًيا : فهرس األحاديث النبوية
 

 الصفحة ثالحدي
إن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم يصلي جالًسا فيقرأ وهو جالس، ﴿

 ﴾فإذا بقي من قراءته نحًوا من كذا
245 

ُرونَ ﴿  246 ﴾إنَّ ِمْن َأَشدِ  النَّاِس َعَذاًبا َيْوَم الِقَياَمِة الُمَصوِ 
  114ِإنََّما َمَثُلُكْم َواْلَيُهوُد َوالنََّصاَرى  ﴿
 30  ﴾ ...ثوبي حجر.... ﴿ 

 248 ﴾عن نظر الفجاءة فأمرني أن أصرف بصري َسَأْلُت َرُسْوَل هللاِ  ﴿
 265 ﴾ َقْد َعِلْمَنا َأْن ُكْنت َلُمْؤِمًنا ﴿
 346 ﴾ ُكلُّ َهَوى َشاِطٌن في النَّارِ ﴿
 258، 257 ﴾ َتُكْوُنوا ُيولَّى َعَلْيُكمْ َكَما ﴿
 98 ﴾ ال ِوْتَراِن في َلْيَلة   ﴿
 118 ﴾ ال تحلفوا بآبائكم ﴿
 119، 117 ﴾َمْن َكاَن َحالًفا َفْلَيْحِلْف ِباهلِل َأْو ِلَيْصُمْت ﴿
ْنِبَياِء ال ُنْوَرثُ ﴿  36 ﴾ َنْحُن َمَعاِشَر اأَل
ق رجل بديناره يا أي ها الناس ات قوا رب كم واألرحا﴿ م، ثم قال تصد 

ق رجل بصاع تمره ق رجل بدرهمه تصد   119 ﴾ تصد 

 



 فهرس األقوال واألمثال 
390 

 
 اثلثًا : فهرس أقوال العرب وأمثاهلم

 الصفحة  لمثل القول أو ا
 30، 27 .أصِبْح ليل  
 30، 27 .أطِرْق َكَرا 

 30، 27 .افتِد مخنوق  
 153 .أمت في الحجر ال فيك

يا الشواب  10، 9، 7  .إذا بلغ الرجل الستين فإياه وا 
 221 () إْن أحٌد خيًرا من أحد إال بالعافية

 221 (إْن ذلك نافَعك وال ضارك) 
 265 .اإن َقنَّعَت كاتبك لسوطً 

 283 .إنها إلبل أم شاء
 136 . جّدك ال كّدك

 153 شر أهر ذا ناب.
 245 قد كان من حديث فخلِّ عني حتى أذهب

 205 قمت وأصك عينه
 227 ليت القسي كلها أرجًًل. 

 115  ما فيها غيره وفرِسه 
 166، 163 من يسمع يخل
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 فهرس األشعار رابًعا: 
 الصفحة البحر البيت

ََ َ  دد ددْ َرَا دددى َدَ دد َبدد ا َلدد  َ َلْسددتم دم
 

َي َئددددْي ىان  جا ئددددىَ  َ ىَ  ددددى  َوال سددددىب
 

 93 الطويل

طددددد َ  َ َ دددددْ   َ ددددد  ََ  َثدددددَُْرتم َادددددَ  ىا وال
 

 دددددددتم   اَا دددددددى ْ َ  والَ دددددددَة َ ئدددددددْ ىاي  م
 

 363 الطويل

 َلْيدددددَت َئدددددْ ْر َ دددددْل َلْ دمَحددددد َ  َئدددددَفىا  
 

 دددددددبَ َ    َ    ال َ َ دددددددىا  َددددددددْ  َ دددددددَون حم
 

 103 الَفيف

 َواَل َ ْسددددددددد َ واَل َ ْسدددددددددَ َ َئدددددددددَرْيبَ
 

  َ َوْيَروْ ددددددددددددددددَت َ جا َ ْوَرْ تم دددددددددددددددددى 
 

 205 الوا ر

ددددددَ الَ دددددددون   َل  ددددددىَا حى دددددددىت  َوَد  
 

  َيمجئ دددددددددَت َئدددددددددَا  َب دددددددددَ  َ ئددددددددد ىا 
 

 364 السري 

ددددددرء الدددددددرَا َدددددددى َجَ ددددددَ  ال   ددددددىلَ  َ سم
 

 َوَئدددددددددىَ  ج دددددددددىبم    لدددددددددت ج ىبدددددددددى 
 

 254 الوا ر

 ْدَسدددد  َبىْلَدَ ْيَ ددددَة َرْح مددددتم  َوَدددددْ  َ ددددام  َ 
 

  ددددددددددىر  َبَ ددددددددددى َلَ َرْيدددددددددد  َ ددددددددددَّ  َ َوَ  
 

 96ن 87 الطويل

ددددددددة  جا َددددددددد   دمسددددددددىَافة    َ َ ددددددددىَر َد  
 

  وال َيدددددرن دثَ  دددددى امْ ددددد   وال َادددددَر م 
 

 125 البس ط

َ دددى  دددَ َ دددَواَا الَ دددوَ  َطىَلَبدددةا   َوْيدددلم  ءدَ 
 

  َدْط مددو َْ  وال ئ ددجا الددجْ  ددَ اَ ْر
 

 159ن 158 البس ط

ْرتم َلْي دددد  َ ْ  ََيددددوَ  َحبيَبددددةا            َودددددى  م

  ْددددددت َ  َوال َ ْيدددددد ي َب ددددددى َ  ددددددى طىَلبم   لدددددد
 

  236ن 235 الطويل

دددددددَ َ اَ  ْسددددددى م  ال  َ مْ َسددددددتَ   ودددددددى سم
 

  دددددددددد م   َََ ددددددددددتم َي  و ال الَ ْ دددددددددد م َ ال  َ   
 

 290 الطويل

َلدددددْت    دددددو أ ددددددى  ْ رَْ َ َسدددددْ َد  َََ و 
 

    َحَبيددددددد  َ دددددددلء َ َلددددددد دددددددْو م َ ْ  ئم  َ َ  ال  
 

 285 الطويل

دددددى َاَ دددددْي   دددددْجَواام َد   ََ دددددَت ال  وََدددددْ  َد  
 

  َثدددددددددوَ  م ددددددددددددددو   يم  وَئْ َطددددى م َ ْج َيْ ام
 

 345 الطويل

ْم ادددْ   ئددد ىَا د دددَا َمريبمَ دددَ  و مادددر
 

  ُم يددددد م   ْ  و م اددددد   لددددد  ددددددى  دددددىبئم
 

 362 الطويل

  رن  ئدددد ىَا ئى ددددت َا يبددددةا  َوصددددرتم 
 

 لددددَ  ددددَب  ح دددد  بَ ي ددددَ َا يبمَ ددددى  
 

 362 الطويل

 َسددَ ْئَفْ ا َصددْر  الَ ددْو  لحدد  د ددْر
 

  وددددىا َددد ور  دددَ الَ صدددىَ  َدَئدددْي 
 

 326 الطويل

وَ دددددى و ََْئدددددَمدم ى ْتدددددَت ََْ  م ََر   َ دددددىلَيوَ  
 

  ْ َاَ دد ي  َ ىْجَ ددْ  َ َدددى َبددَا واْ َ  ددَى  َددد 
 

 117ن 115ن 108 البس ط
ددددددددى ْم  با َْتم اْلددددددددَوَرام اْلَبددددددددْ   َ ْيَسددددددددَب

 

   َ َ  دددددددددددْ َا  َوَلَ دددددددددددْ  َئدددددددددددىَ  َواَل يم
 

 205 الردل

ْيَر َ ى َ ْل دى  مَدْرَت بتَ  ََ َي وَجا َ َئدددَ   َ َدْرَمَا ال    دددْ  َرئَمدددَا َجا ددددى
 

 231 البس ط

  حبدمئدددددد  لسدددددد ى  ال  ددددددل ئددددددى  ة  
 

  ئم  َئددددف  ددددد  الَيَ دددد  ئدددددى  دددددى م
 

 252 البس ط

ددددددددددتَ  ََ ْي ْصدددددددددد م  ْولدددددددددد  َلددددددددددْو َُي   الحم
 

   َددددد  َحْث ددددَا الَءددددْرَ  َاَ دددد  الر اَيدددد 
 

 313 السري 

  ثدددددددددددد  ََ ددددددددددددج را   لدددددددددددد  د  ددددددددددددى 
 

  ددددددَّ َ َدددددد  سددددددد تم وَدددددد  ر يددددددتم  
 

 281 الوا ر

دددددددددددددى َ َ  موَ ددددددددددددددى  َرَحدددددددددددددَ  أم َ ْاهمدا
 

  َالط ْ َحدددددددددىتَ  َبَسَ ْسدددددددددَىَ  َطْ َحدددددددددة 
 

 57 الَفيف
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ددديموَ    َي لددد  َ َئددد دموا سم َُْيدددَ ْ َر دددى  َب
 

  َدد  ت َ دد  ب ددى حدديَ  سم  ولدد  َ ْئثمددَر الَ َْ
 

 205 الطويل

    جا ال  دددددى  لددددد ت د  ددددد   صدددددَر ى  
   و ال ئدددري  دددد  الولددد ا  دصدددبو 

 

 95 البس ط

 َ َ ْبدددتم  لددد     َيْ بمدددَت اله دددلء ب ددد  ددددى
 

 ْدَصدد م َََ ىَصددَر حَ دد  ئددى َ ََ     ددَ اِ
 

 133 الطويل

دددْحبَ   َوَ يدددَف الدَطىَ دددى ثددد   َ دددتم لصم
 

 ددددددددوا حم  ولدددددددد  َيْ َ لددددددددوا َ بددددددددَر َم م  َََرو 
 

 الطويل
دح  ََ ال ء  ب ت دثَل َرَ  الئدا  َ َروَ د

   
  وصدددددورََ ى  و   دددددت  دددددَ ال دددددي   د ددددد م 

 الطويل 
ن 285ن 284ن 283
286  

ََددددددددددددددددوْ   َ ْ  ََْ بَطددددددددددددددددْيَ  َبددددددددددددددددبَ  
 

  َ ي َيْرََ مدددددددددددددْوَ  َددددددددددددددَ  الطَ دددددددددددددب  
 

 256 اليىدل

دددْ َ ن  َ َددددى َئْ ددد م بددد م َدىَددددَة َواْبددد  سم
 

 َددددددرم الَ دددددَواَ ا  َبدددددَُْ َوَ  َدْ دددددا َ دددددى ام
 

 182ن 180 الوا ر

   َ َلددددْ  ََْ ددددَََدْ َاْيَ ددددىَا َلْيَ ددددَة  ْرَددددد ا
  وتددددت  ئدددددى بددددىت السدددد    دسدددد   ا 

 

 28 الطويل

 يَ ت اددددددى َ ددددددد  َ ْ دددددد ي  ددددددَّ  َسدددددد َ 
 

 دددددْر ا  ل دددددبَ  ب دددددى َئددددديبى َوَئدددددي ْبَ َ ى دم
 

 100 الطويل

ََددَُت َوْلددََيم ْ   َ َجا اْسددَو    ددْ  م ال  ْيددَل َ ْ 
 

 ا ددددد ى  مْسددددد ا فى ادددددى َ ْ  حر اسم ََ َطدددددىَا   َم
 

 227ن 226 الطويل

َددددددى  َ ْ  َمْ دددددرَََ  َاَ ددددد  َ ْسددددددىَا َوْ َحئم
 

  وَ ْ  ال َمْبَ َ دددددى َ َحددددد ا دددددب  م ددددد  الس   اَد َ 
 

 257 البس ط

ْوَ َ دددددددد م وا َدددددددددْ  َ َدددددددددَ َوَََوا   َ َ ددددددددى م
 

  دددددددددَ الَوَاْيددددددددد َ ْ دددددددددتم وال يمَ ْ َ  م  َوئم
 

 205 الوا ر

دددددددد  َدَ َمددددددددوَ  َاْرَ ددددددددَ ََددددددددىَ   َ    م  َ 
 

  َحدددددددىرم الَيدددددددرد ي  َل دددددددى َ َ يددددددد َ 
 

 212 الوا ر

ددد  ت َ َدْي مددداَ  ى ئم ََ دددَت َلدمسددد دا ََ   ْ  
 

 َ ددد َََ د  وَبدددةم الدم  َح  دددت َاَ ْ دددَا ام م
 

 265 اليىدل

ََ ددددددَت َلدمسدددددد داى ََ ددددددَا  ْ   ددددددَا  دء َْ  َ َبَ 
 

  َ دددددد َََ د  وَبددددددةم الدم  َح  ددددددت َاَ ْ ددددددَا ام م
 

 264 اليىدل

 َوا ددددددت َ   َل سدددددت بددددد ار َ  دددددة  
 

 ْ دددددددى   يصدددددددفة بدددددددىليف َئدددددددىَ  َر
 

 312 اليىدل

ت ددددددددى ََدددددددىلموا َلدددددددَ ْرتَ  ْ دددددددتم َ    َورم  َ  م
 

  َددد  َوَئدددَف  الَ َ ْيدددَل الَ دددىَ ر َ ََ الدم  َ دددى
 

 103 اليىدل

 َ َيددددددددددددْو   َاَ ْيَ ددددددددددددى َوَيددددددددددددْو   َلَ ددددددددددددى
 

   َوَيددددددددددْو    مسددددددددددىام َوَيددددددددددْو    مَسددددددددددر 
 

 59 الدَ ىر 

  ددَّْ    ددَت لدد  َ ددَ ْر ا دد   ْ  َمَ ي ددت
 

  ْ ْاددتم  لدد  اليددو  الددجْ   ددَت َددىَ رم َ  
 

 61 الطويل

  َروا   دددددددددددددددددددددددو َ      بئددددددددددددددددددددددور
 

 جاا َصدددددددددير  ْ    دددددددددت  دددددددددى هر  
 

 68 الَفيف

ت َددددددى ْ دددددتم َ    َورم ْولمدددددوَ  َ ْاَدددددد ن َم  َ  م
 

 ََددددد  َلَبَصدددددْير دددددَ َددددددَ  َ   َ يمدددددو م َواَي َ 
 

 103 الطويل

ددددى  َ ُمْبددددتم  لدددد  َ ْ دددد  و دددددى َئددددْ تم ََيبا
 

 ددى و  ددَ َصددفر َ  وَ َئدد  دث  ددى  ىَر
 

 142 الطويل

 دددددددددددةي َدددددددددددددْ  َ بددددددددددد  َرَيدددددددددددىي َئَحْ َفد
 

 دددددددددددددد م اليمَبددددددددددددددىر  َ ْسدددددددددددددددَد مَ ى ال   م
 

 16 البس ط

 و َيْ َددددددددددَ ل دددددددددى حبء دددددددددى َاْ دددددددددَ  ى
 

 دددددر ََ دددددد  ئىَئددددد ي ال َ  م   ددددددى َدددددى
 

 246 الدَ ىر 
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دددَ     يدددىَ  َدَ   دددَ  وَ  َددددْ  ئ دددتم  َ  
  دددَوبي ئىابدددىَ  ودمْ َصدددرم  َثدددبشم ئم

 

 338ن 332 الطويل

 َ  م ددددددددددى َسددددددددددْب   و  ددددددددددَ  َثبثددددددددددة  ََبى
 

  ْيددددر  َددددد  ثددددبشي و ْيَثددددرم ََ ددددب    ول س 
 

 340 الطويل

َمدددل َلدددَا  دددَ       َم دددتم َل دددى  دددى َارَت دددَ َ 

  َبددددرم ََ  َ ئدددد ىَا َا دددد ْ َددددد  َا َد ددددى 
 

 362 الد سر 

 َ جا َََ   دددد  اْلحدددددى م اْلددددَورام َ ي َ َ ددددَ
 

  َدددددددىر يدددددددتم َاْ َ دددددددى     َاد   َوَلدددددددو َََ   
 

 125 لبس طا

َ ددد  دددْ َ  َ ْو  مْ َرَا الدم  َ َْسََْسدددَ َ    الص 
 

 َم  ال َلصدددددىَبر  َ َددددددى اْ  دددددىَ ت اِددددددى
 

 148 الطويل

ددددددددد     حددددددددجر   دددددددددورا ال ََددددددددى  َو
 

 ددددددى لددددد ا د   دددددت دددددد  ا َددددد ار 
 

 211ن 210ن 209 اليىدل

ََ َ دددددتم ل ددددد  دددددى بَ ْ دددددتم  ددددددىَ  الَ دددددْ       َلد 

  ال ددَ و   ََ ْ َد  ئددىَ  ددد  طدو  ََْ  يددر
 

 246 البس ط
َمَدددددى  َُْ ددددوَر َب  َ َلددددْ َا َ َدْيددددرَْ َ ددددَ ا مدم

 

  َى ددددَة والَ ددددْ ر َ ََ َمَدى َ ْ ددددلم ال  َبَددددى َلْسدددد
 

 259 الطويل

ددددددددى  ددددددددجَ  َاْئددددددددرم َ ْبطمدددددددد ي   واي   َئببا
 

  َا  َدددددْ  َبىَ   ددددى الَ ْئددددر  وَ  ددددَت َبددددرَْ
 

 340ن 338 الطويل

  دددى   ددَا دددل  ئدد ىَا ال   ددَا طى  ددىا 
 

   الحددر م  ال  ا دد  جئددرَ   ئدد جَ َواي 
 

 363 الطويل

َمددددددددددوَ   اَ ددددددددددْر  َ ىَر وم  ََددددددددددْف َبىلدددددددددد َ 
 

  دددددددددَا َلْيدددددددددرم َصدددددددددىَلْر    َ  ْ َُ  َو ََددددددددد
 

 313ن 310ن 299 اليىدل

ددددددددددد م  دددددددددددى ل م  َ َ دددددددددددَل البيدددددددددددَت دثىبا
 

  دددو  الدددوَطْر  لددد ا د دددت الددد  َر َ ْ  م
 

 322 الردل

وَ    وا  دددددددىراا َلَحدددددددْرَ  َاددددددد م   جا  ْوَددددددد م
 

دىَ  َددْ  َ ْصد   بَ دى وَسدَ يَرَ ى  ََ      
 

 116 الطويل 

  ددددَجْ َبددددَرْ َت ل ددددى  َ ْ ددددَت َرَس َسددددىا 
 

 ثدددد   ا ث يددددَت ودددددى َئددددفيَت  س سددددى 
 

 28 اليىدل

  دددددُي   لددددد   يددددد  ال  دددددى  بب  َدددددَ
 

  َددىا البح ددو  احددبا احددبا َددىا  
 

 175 الطويل

دددددددددددددَ  َبْ دددددددددددددَ دى َليَ    َابَدددددددددددددةا     الوم
 

  َددددداَ     دددددى م ر سدددددا َ َْ  ئىلث َ دددددى  الدم
 

 252 اليىدل

دددددددددددددددت َََ  دددددددددددددددت  وا  َْ ْت ََْب   َيدددددددددددددددر 
 

 ددددددبىَاى  ا دددددد  َ َدددددددَت وَدْصددددددَرَات الس 
 

 126ن 125 الوا ر

    ال َمَ دددددددْيَ  الَفَ ْيدددددددَر َا  دددددددَا َ َ  ََدددددددْر 

  ََْدددددددْ  َرَ َ دددددددت ْ رم  دددددددى والددددددد    ئددددددد  يودا
 

 204 الد سر 

 َ َاددددددَ  الَفددددددَرْجام َ ْ  َسددددددَ ْ َملم درت اددددددى
 

  َسدددددبَدةي  دددددى َدْرتددددد م ََ  َ ْبَئدددددْر َبَطدددددو
 

 165 اليىدل

َمَ ددددددددى  َََو  ْدددددددددتم ََ ددددددددىتي َلَ ددددددددى َ َ َرْ 
 

  َة َ ْاددددددَوا ي َوَجا اْلَ ددددددى م َسددددددىَب م َ  َلَسدددددد
 

 314 الطويل

دددددى  َددددد  َبدددددر ال تيدددددر َوا ددددد ْت   لد 
 

   سددددور الد ي ددددة و ال بددددىَ الَئدددد 
 

 338 اليىدل

 و مَفدددَ  جا اسدددََبرتم  ئددد ىَا ئىر دددىا 
 

  و دددَ الددد  فَا حى دددىت   لي دددى َط  ددد م 
 

 362 الطويل

 َ دددى َ  ددَا َدددل َ ئدد ىَا ال َ  ددَا َد َ ددةا 
 

  َدددَ  الَ دد َر َ ج َ  ددلم الَصددفىَا َ د دد م 
 
 

 364 الطويل

ددددددددَ َحددددددددىجر  َ ْ َدددددددددَ َسدددددددددبحَ    واي  
 

َي َد  دددددددددد َ   ددددددددددى ََ َج     لدددددددددد  َ ْوَصددددددددددى
 

 215 الوا ر 

َْ مددددددو َبدَ  َََ ددددددَ َو مَدددددددى َ   ْ َ َلددددددةي َ ددددددى َلْي
 

  فم َََُْ دددى َوَ ددد دددَ ى َبْ  ا  َحَ ددد  َيدددرن َبْ  م
 

 92 البس ط
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دددديمو  ى  َم   ددددَ َ ددددَ دثددددل السددددواْر سم
 

 وددددى بي  دددى والَيْ دددَ  َلدددْو   فدددى ف 
 

 115 الطويل

ددددتم   واَي  ددددَ  مر ددددَ الَدددددرَا َ اددددَر م َلئ 
 

  ْم َادد  َ ئدد ىَا  ي ددى َد ددىَج م  و ماددَر
 

 362 الطويل

ْم َادددْ    َ ْئدددَ ىَا َ ْسدددَد مَ ى  دددَ  مْادددَر
 

 ْد ددددى َ     بددددَ حم ََ َرَ ددددى  حَدددد    ددددو
 

 363 البس ط

ددددددى ي ا  ددددددا  دددددددىَر     َاددددددَ ْا دددددددى لَ ب 
 

  َم  َ َدْ دددددددَت و دددددددجا ََْحد دددددددي  ط يددددددد
 

 31 الطويل

 َْ  َ ََ َُْل َدددىَا َسددد  َ َ دددْو َ ْ دددَا  دددَ َيدددْوَ  الر 
 

  َم دددددْل وَ ْ دددددَت َصدددددَ ْي ََ ََدددددَا َلدددددْ  َ ْب  َ َرا
 

 268 الطويل

ال   دددددددددددددددى َوَ ْ دددددددددددددددَم واي   دددددددددددددددىاَ دوا    
 

  َبم دددددددى   ددددددددى َبَ ي دددددددى  دددددددَ َئددددددد ىا 
 

 86ن 85 الوا ر

  ددددب  َسددددَُلَت َبددددَجْ الَ َدددددىَ َ  َاددددْ  م 
 

  َا  َوَ َبددددد    ددددد   َجْ ال  دددددواَا الدمَحدددددر 
 

 116 اليىدل

 َصدددَبرتم ا ددد   ئددد ىَا د دددتم َريب دددَ
 

  ََ  دَى دددددَة     ب ددددد  ب يدددددَر صددددد ي
 

 363 الطويل

ئددددددددددددددديتم  هدددددددددددددددى ََ دددددددددددددددى    يَر    د 
 

 ددددددددددددددْوتم و ْرَ دددددددددددددد م   دىَليددددددددددددددى َ َ 
 

 206 الدَ ىر 

ددددْ  َ ددددَبَ  ْ  َصددددفموا َددددودَ َل م      ا مولدددد  وم
 

 ددجوال َْ ََ َدددْ  اددى اا َد ْ دد   ددجا ااََصددْ  ََ
 

 27 البس ط
 َ واَاَ  ددددددددددددددت َسددددددددددددددْرَحََْ  دىَلدددددددددددددداي 

 

  ََتدددددددددددددى بي  ددددددددددددددى َ سدددددددددددددَ ب  َ َو الرء
 

 124 السري 

 َب ددددددددددددددديَ  وَحَسددددددددددددددد م َ ىَ ْ دددددددددددددددد
 

  َ َاددد   دددْر  حدددْوَلْي  َرَ دددى دمحددد ب ددددددد 
 

 207 الدَ ىر 

دددددت َادددددى َبىْ َ َ دددددىَا َحَ ىََ  َ َ  الَددددددْرام َديَ 
 

 ددددجال َْ  221 الطويل   َوليدددد  َبددددَُ  يمْب دددد  ا  ددددت  يم

دددددددْبَ ةم الدمْرَد مدددددددْو َ   وَددددددد  َاَ دددددددَ  الصَ 
 

 دددددددْت َئدددددددَدىال َ  َوَ ب    جا اْلَبدددددددر    ددددددد
 

 268 الدَ ىر 

َتْ دددددددد م   َرْيدددددددد   بُْ ددددددددَا الر   وليددددددددش  دم
 

 ددددددددو م الثَ َدددددددددىال  وََددددددددْ داى  م ددددددددىا َ ئم
 

 الدَ ىر 
و   دددا َددد  َدَ ْ دددت َصدددحىبََ   دددى اددددرم

 

  َم جاا َ يددددددددلم  و صددددددددحىَبَ ا  َددددددددى
 

 29 اليىدل

ددددددد وَ  واي   دددددددَ دددددددَا الصء دددددددَ  ْدَ حم     
 

  دددد وَ  َ ْدَيددددلم  َََسددددداى  ل ددددا ددددد  الصء
 اليىدل 

ن 169ن 134ن 132
 172ن 170

............................... 
 

 دددَا َ ىَبدددل ََْيَ  َ دَ  دددى ََ اَ دددَرَ  الس   َوََدددى
 

 157 الطويل

   ْ  ر ت ر ددددددددب َ ْاَئدددددددد    ددددددددرت ت
 

  َبدددلم ََ  ريددد م الد دددوَ  و  دددر  دفسددد   
 

 240 الطويل

ددددددتَ  دددددد ن َبْ ددددددَ  َدْوََ َمددددددَا َ ْحَيْيددددددَت ال    َرَ ْي
 

  ََ دد ن َدددْ  َبْ ددَ   ْ   ددو   ىَدددلم َ َ ددىَر ال  
 

 257 الطويل

لم َبْيددددَ  م  َم ددددلء  م ددددىاي َسددددوَ  ََددددْ   وئم
 

  ىَدددددددلم َ َوْيَ َ ددددددةا ََْصددددددَفرء َدْ  ددددددى اَ    م
 

 290 الطويل

 231 البس ط َر   ال بىَ   ل َت الو تم والَ دلم   سَ فرم َللَا َجْ باى َلْستم دمحص تم 

َا ددددددددى  ْ رَْ واي دددددددَ  ْوَ دددددددلم   َلَ ْددددددددرم
 

 َم ا ددددددد   يَ  دددددددى ََْ ددددددد دددددددةم  و  و الد      م
 

 297 الطويل

و  دددددى  وَ دددددْي م  َد ىددددددىت  َحسدددددى   وم م
 

  َم والف ددددددلم ََىبم ددددددى ال ددددددو  و ْ  َ ددددددة  َيْ 
 

 320 الطويل

 َدَثدددددددددى   َ ْ  دددددددددىَا ال بى دددددددددَل ئ َ  دددددددددى
 

  ددددد ء  لي دددددى الدددددَ ْ َدبتم الدددددج واَدلم َم ََ 
 

 322 الطويل
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 32 الطويل   م       َ بَ وبىطلم   َ ْح    َ ال ََْسَُالَ  الَدْرَا دىجا  محىمَوَ

 َدد  َََ دد  ال يددر ددد  دئ ددو   ى  ددت
 

  ََدددَ  َ َئدددْ طم َاَ ددد   ْرَدىَح دددى الَبَطدددلم  و 
 

 345ن 342 البس ط

ددددددى ئددددددَ   ى  سدددددد  داى واددددددىدراا  ويودا
 

 ََ ددد با سدددون الط  دددَ  الَ  دددىَ  وا  مدددت 
 

 61ن 56ن 55 الطويل

 َواَي  ددددَ َا دددد  َ ئيدددددىَا َد ددددَا َريبم ددددَ
 

  ى َلددجو َصددف ي َا دد  جاَا دم َدددلم  ََدد  دا
 

 362 الطويل

 الوا ددددد  الدى دددددَة ال  دددددى  وابدددددَ  ى
 

 دددددددَ َ ف دددددددى  طفىل دددددددى  ادددددددوجا َ   
 

 112 اليىدل

ََ الددددد  جا اْرَادددواَا َ َ ددددْ َا َبْ دددَ  اْئددددَََ ى
 

  ْ ددبى َددد  َسددَبْيل دددر ْ َا َئددْيباى َ َلدد  الصَ 
 

 30 الَفيف

 َرْسدددددددددَ  َ اري َوََْفدددددددددتم  دددددددددَ َطَ َ دددددددددت
 
 

 ددددَ الَحَ ددددىَ  َدددددْ  َ َ َ ددددت ََْ  َ  َئددددْ ت م
 

 122 الحفيف

 ثبثددددددددَة   فدددددددداي وثددددددددبش َجْو ي 
 

َل دد   ددىَر ال دددى م ا دد  ا ددىل 
 

 335 الوا ر

      يَمدددددددَا  ددددددد ف الدددددددو  لددددددددى اسدددددددَثبَت

 َو دددى     دد اَا ال ددد ف ددد   حدد ي َب ددد 
 

 242 الطويل
 َ  ءددددددددددى ئدددددددددىط ي اصدددددددددى  َائدددددددددى 

 

  و َرَدددددددى   ددددددَ الَ ْيددددددَ  و ََ  اَ ْلددددددب
 

 347ن 344 الَفيف

دددَ ىَ  َوَلدددْو َيدددَرن   َ دددَُْطَرَا َ ْطدددَراَا الئء
 

 ددددد ى  َلَصدددددد َدى ى َلَ ىَبدددددى م الئء  َدَسدددددىلا
 

 98 الطويل

ددددددددددى بَ ددددددددددى َ   َ ددددددددددى ْرتم َ ْر ا  ََددددددددددَجئ 
 

 واَلَ ددددددددددددى َ يَ ددددددددددددى َو ْاَدىَد ددددددددددددى َْ  َ 
 

 125 السري 

َدددددددىَر م   َوَ ْلَفدددددددرم َادددددددْوراَا الَيدددددددريَ  ا َ 
 

  ددددىَو م ْم َادددْ  َجْ دددَ  ال  ددد َ  َََيرء  ْادددَر
 

 233 الطويل

  ددددددددددددددددىَ  َبَُْئيددددددددددىَا ال يم ددددى م بدددددددد ى
 

 دددددددددددى َ  َلَئْيددددَدددددددددةي َ ْيدددددددددددَت َبددج ت الئَ 
 

 363 الد سر 

    ثبثددددددةم  ئدددددد ىاي  فددددددَ اث ددددددي  د  دددددددى

 ددَطَ  ددَ الدمَث  ددش د  دددى  َر ددى َ وسم
 

 364 لالطوي
  جا َ َدَ ددْت َاْيَ ددَ ل ددى َددىَ صددىَحَبَ

 

  َبَدْثَ دددددددددا  دددددددددجا َلْوَادددددددددة  َوَلددددددددددَرا 
 

 27 الطويل
     الَ  فددددددددددددددددة     أ َسددددددددددددددددْرَتَ ت

 

  ددددواَ  م ََ دددد  اْل ََ َدَ دددداي َبددددَت َمر    َسددددرتى
 

 70 البس ط

 َصدددددَ  َت  ُْطوْلدددددَت الصددددد وَ  وَ  ددددددى
 

  ددد وَ  يددد و م ََ الصء َ  ا ددد  طدددو  َوصدددى
 

 172ن 170ن 169 الطويل
  و َدْسددددَحل  َئددددَ د  َاَ ددددى َ  َسددددْدَحدي 

 

  بَسدددددددددَراَت َ دددددددددَ    ل دددددددددى وئ دددددددددو 
 

 213 اليىدل

دددددددَ َلَ دددددددو ا   َدَ دددددددىَوَ  لددددددد   ئددددددد   واي َ 
 

 ريدددددر  وال َددددددْوَل   ريدددددري   ودم دددددى  
 

 320 الطويل

ْي  بدددىر  ا    دددى حب دددجا حدددي  َمْدسدددَ الدددرَ 
 

    دددد َ ي و َ ددددى   بددددت  م م  واَ ْ  مَئدددد
 

 360 البس ط

 َوَصدددددبْر َا ددددد  َ ئددددد ىَا َد دددددتم َمَريبم دددددَ
 

  َوَئهدَ َا د  َل هدَ َوََد  َي فد م الَيهد م 
 

 362 الطويل
ْ ددددددتم َبْئدددددددراا بىلَ َ دددددددى  َ ََ  وَ َ ددددددى الدددددددَجْ 

 

  وَََرْئدددددتم ََْ َ دددددَ  َلْيدددددَر َجاَت َسددددد ى 
 

 33 اليىدل

َو ى     جا َىلددددددددددددْت حددددددددددددجاَ   صدددددددددددد َ 
   دددددددى َىلددددددْت حددددددجا ََ   ددددددَّ   ال ددددددو

 

 131 الوا ر

َ  َدددددْ  َ َدَويَ َدددددى   مَدددددى َ َفَثددددى  ددددَ َ دددد
 

  َددددىَبَ  الَ ددددىَوْ َ َئدددد   َرَ ددددى  َاَ دددد  ال  
 

 17 الطويل

َمدددددددلم َوَد دددددددى َْ  ام َ ْ َم دددددددى َاَر دددددددى و 
 

  دددددى وَر َ  البيدددددَت لددددد ا بَدددددد َا  َ ْادا
 

 207 اليىدل
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َيددددْ  م ْ   َليددددَت َئددددْ رَْ  ددددل ثمدددد   ددددل َََ
 

  َدددددددددددوَل    و  جاا َحددددددددددددىد  277 الَفيف   َ و َ حم

 َحددددَ ْيثما َ ْئددددَ   َاْ ددددَ َ ى َدددددْ  َ لوََددددةي 
 

  ددددددى ط ددددددى  ئدددددد وا  ل ط  دددددد      
 

 289 الطويل

 َيْرَلددددد م َ ْ  َيْب دددددَ الَدَ دددددىلَ َىلددددد   وَ 
 

  َو َيْرَلدد م َ ْ  َيْرَ دد  َصددَ ْ  َ  ا ال دد 
 

 232 الطويل

َ ْت   دَئدددْي  َئَددددى اْ ََددد  ت َرَددددى   َََسدددف 
 

  يدددددددىَ  ال  واَسددددددد   اىلَيَ دددددددى َددددددددرء  الرَ 
 

 339ن 337 الطويل

ََ الددددجْ َدددد  َ َجْاََددددت  وََْئددددَرام بددددىلَ ْو
 

  َ  ئدددى َئددَرََْت َصددْ رم الَ  ددىَ  َدددَ  الدد  
 

 340 الطويل

َ ْ َفدددةا  ََ  ََ ددَ  ددَ َ َدْئدد  َ ددَجا اْبدد م َادَ 
 

 َطي ددددددى  َ ََي  َ َلدددددد  َلددددددْو َئددددددْ َت سددددددى
 

 45 اليىدل

دددددددددَ َراام  ددددددددد  َوَددددددددددىَجا َيدددددددددْ َرن الئء  َد َ 
 

  َوََددددددددْ  َ ددددددددىَوَ تم َحدددددددد   اْ َْرَتَ ددددددددْي 
 

 100ن 99 الوا ر

ددددددددددبمو َم َ ددددددددددَ الص  ددددددددددَر الَ ددددددددددَواَج  َبئ 
 

 ددددددددددددددددددددددت  َ  َي مْدَ َ ددددددددددددددددددددددَ َوَ لمودم م  
 

 اليىدل
 

102 

ََددددددددددددْ  َاددددددددددددب ْ ددددددددددددَ  َئددددددددددددْي     وَ  م
 

 دددددددددت ْ دددددددددتم َ     َا َوََدددددددددْ  َئَبدددددددددْرَت َ  م
 

 وددددددددددى  ْ  َطبء دددددددددى  دددددددددب   وليددددددددد ْ 
 

  218 الوا ر   وَ ْولددددددددددددددة  ََرَيَ ددددددددددددددىدَ ى ى ددددددددددددددى 

     الَدَ ى دددددددددددددددددددددددددددى َ ط َ ْ ددددددددددددددددددددددددددد َ 
 

 َاَ دددددددددددددد  ا مَ ددددددددددددددىَا اَِدَ ْيَ ددددددددددددددى 
 

 291 اليىدل

ْ طىَ  َدْ   َلدَ َ  َ ْ دىَ  َيْ اموَ َ َ الئ 
 

 دددددتم َئدددددْ طى اى ْ ددددد   َيْ دددددوْيَ َ َ َ ْج ئم  وئم
 

 347 البس ط

دددد ىَ  َاْ ددددَا  ددددونا َئدددددطمو م   َ ددددَُْت َبسم
 

  دددددددددَ ا م َبَ دددددددددى َرَ دددددددددي م  َبىَ دددددددددْت و  الفم
 

 342 الوا ر

ََددددددددر   َ   ددددددددَ  ئددددددددىَ  وال دددددددد      الر 
 

  َ ددددددددَا الَ  يدددددددد ا ْ ََ ُْ ددددددددلَ  جلددددددددا َ   َبئم
 

 167 البس ط

        ْ   مددددددددَو دمْسددددددددََوَل اى َاَ دددددددد   َحدددددددد ي 

  َ ال َاَ دددددددددد   ْ ددددددددددَ َف الَدَ ددددددددددىَ ي  
 

 228ن 223 الد سر 

ََ َدىَلدددداي  ددددْ َ  َدددددْ  َ  َوَ ْحدددد م  مَبددددى م ال  
. 

  َ  ََدىَلدددددا  َئىَ دددددْت َئدددددَراَ  اْلَدَ دددددى  ْ  َواَي
 

 263 الطويل

 صدددددددددددددددد ر دئددددددددددددددددرا ال حددددددددددددددددر
 

   َددددددددددددددددددى  ئددددددددددددددددددُْ  ثْ َي ددددددددددددددددددْت حم  
 

 266 ال  ج

َددى  وابَمدَجلت َْ  َ  صر   السيرم اد  ئم
 

  َم  وَدددد م الدحددددى   بىْلَد ريددددة الدددددجء
 

 337 البس ط

َم وال   ددددددىام ثىلثددددددة    ال ددددددو م وال ددددددو
 

 دد َ َْ  َْ ولدد  َيدد َ  سدددىام  ئدد ىَا لدد  َم
 

 363 البس ط

 َ يمددددددددرء ا دددددددد  الَيََيَبددددددددَة ال  َبددددددددىَل 
 

 دددددددَواَ ى َفددددددد  َئدددددددىَ   يَ دددددددى    سم َْ  َ َح
 

 116 الوا ر

 و َى  ددددددةي َددددددوال م  ددددددى ئ   َددددددىَ  
 

 دددو  ئددددى   دددى ْ ََ  و  يروددددة الحيدددي  
 

 68ن 67ن 64 الطويل
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 األرجازخامًسا: 
 الصفحة البيت

مممممممِ       ممممممم ِِ ذ    ُ  ِممممممم ا الممممممم   ِبممممممم  هَلمممممممِق يذ
 

َ ا  ممممممممممممممممممممه َِ    ممممممممممممممممممممه   َاِ     َغِيممممممممممممممممممممَ  َا
 

314 ،315 

مممممممممممم   ذِ َ مممممممممممم ذ ال مممممممممممم   ذ   بنمممممممممممم  َ   ا
 

36 
َ مممممممممم  ّذ  ا َبممممممممممت     مممممممممم ا َب  َ ممممممممممِ  َ مممممممممم

 

َقمممممممممممممممممممم       ذَصممممممممممممممممممممي     ذَ ممممممممممممممممممممَ      ذ
. 

45 

  مممممم  َحَ ممممممقذ بممممممَ  ال نمممممم    بممممممَ  ال مممممم    ِ 
 

لذ ال  ممممممممممم      مممممممممممّ َ ِ ممممممممممم ذ  ِ  ممممممممممم ا    سذ
 

180 ،182 

  ممممممممممممممم  ي ا  َسمممممممممممممممَن  ي  ممممممممممممممم ي ي 
 

29 
مممممممممم  ذ  مممممممممم  لَ  مممممممممم   َاِنممممممممممت   مممممممممم  َل   ََن   ِي

 

مممممممممممممممم    بب مممممممممممممممم   َلممممممممممممممممِ َ    ممممممممممممممممه  ان 
 

96 

ََ الَ ممممممممممممممممِ َ   الَ   َفمممممممممممممممم   ب  مممممممممممممممم    إ    ال  
مممممممممممميذ    مممممممممممم     الص   َيممممممممممممَ ا ابمممممممممممم  الَ   

 

87 

  مممممم  َحَ ممممممقذ الممممممَ ا  َ   مممممم   بمممممم  ال  ممممممّ
 

ِّ  َاِ َ ِيممممممتذ إ  لممممممق َحمممممم ذ َحِبمممممم َ  مممممم ِ ََن   ال ذ
 

 

180 ،182 

مممممم ي  مممممم  سذ  ؤََن َ مممممم  َاي  مممممم  الممممممَ َ  ذ ال مممممم  
 

  َ َ مممممممممممممِحََن   َعممممممممممممم ِ َت اذق      ل  ممممممممممممم 
 

33 

 َ َبَ ممممممممممممممممممم   ََِحَسممممممممممممممممممم ذهذ َ ِ سممممممممممممممممممم ح 
 

مممممممممممم    ذعمممممممممممم   ت  ممممممممممممه ال مممممممممممم  ي َع  حا
 

234 

ممممممممممممممِه بمممممممممممممم  ا   ذصمممممممممممممم    َّ ا     َ مممممممممممممم
 

مممممممم  ال    ممممممممة  مممممممم    َحِ ممممممممَ       مممممممم  حذ ذ
 

115 

    از ممممممممم    ينممممممممم   سممممممممم    ال سممممممممم    

  ينممممممم   حممممممم  ا   ممممممم  ال مممممممي  الحيممممممم 
 

361 
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ممممممممم      ا  ممممممممم   ممممممممم  ليمممممممممت ا ممممممممم ق الص 
 

226 ،227 
  ِ ممممممممم  لَ مممممممممِ  ذ  ِ ّذ  ممممممممم  َ ِنَب   ِسممممممممم   ال  

 

329 

ممممممممِ ل    ذ  َ مممممممم  ّ  َاِ  ََقذ   َ مممممممم  َ َ ِ مممممممم
 

مممممق   ممممم   َصممممم  ِيتذ َاِ  َسممممم  ِحتذ  ممممم  ال   ذ
 

 اذِ  ذ ذ َ َ ِيَنممممممممممم  َ مممممممممممِيَ َن   ذَسممممممممممم  َ  
 

15 ،16 ،17 

  ممممممممممم  سممممممممممم  ة   ذَحب  ممممممممممم  الع  ممممممممممم ق
 

56 
مممممممممم مممممممممم    ال ذ          مممممممممم  َا   يمممممممممم   الس  

 

  مممممممممم    ل َ ِمممممممممم  الَ   مممممممممم   ال ذَ ممممممممممِ َع 
 

344 

ِ ل الح      اع    ة     ذ
330 

ِذمممممممممممممم  َ َ ممممممممممممممِ  َسمممممممممممممم    ذ    ّ َ مممممممممممممم َ    ذ
 

ذ   ّ مممممممممممممق   ممممممممممممم  ا َّ ال   ذ  َ َ مممممممممممممَّ اِسممممممممممممم  
 

16 
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 األعالم فهرس 
 رتجم هلا :األعالم امل

 
 الصفحة العلم

 174 شابن الباذ

 171 السيد ابن

 171 ابن أبي الربيع 
 264 ابن أبي العافية

 174 ابن خلف 
 44 ابن صياد

 (سالمقدمة ) ابن طبرزد

 194 الحسن بن يسار البصري 
 (خالمقدمة ) الخليل بن أحمد

 71 الرازي 
 22 النضر بن شميل

 (ز)المقدمة  المنتجب الهمذاني 

 (سالمقدمة ) أبو الجود اللخمي

 (د  المقدمة ) أبو الحسن األخفش

 (شالمقدمة ) أبو الحسن السخاوي

 263 أبو الحسن بن األخضر
 (شالمقدمة ) أبو اليمن الكندي

 22 أبو رجاء العطاردي

 (صالمقدمة ) أبو عبد هللا الهذلي 

 69 عثمان المازني أبو 

 69 أبو يعلى 

 356 خلف األحمر
 155 رؤبة بن العجاج
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 155 عيينة نب سفيان
 (جالمقدمة ) سيبويه

 194 عبد هللا بن أبي إسحاق
 (صالمقدمة ) عبد الولي المقدسي

 (حالمقدمة ) عيسى بن عمر
 (ذالمقدمة ) قطرب

 (صالمقدمة ) محمد بن عبد الكريم التبريزي

 186 محمد بن مروان
 (دالمقدمة ) يونس بن حبيب 
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 ثبت املصادر واملراجع

 الكتاب م

1 
لبشر في القراءات األربعة عشر، المؤلف: أحمد بن محمد بن أحمد إتحاف فضالء ا
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4 
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5 
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 -هـ 1418الطبعة األولى  -محمد، مراجعة د/ رمضان عبد التواب، مطبعة المدني 
 م .1998

6 
أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض، لشهاب الدين التلمساني، تحقيق مصطفى 
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7 
األزهية في علم الحروف للهروي، تحقيق / عبد المعين الملوجي، مطبوعات مجمع 

 م . 1981هـ 1401دمشق، الطبعة الثانية  -اللغة العربية 

8 
أساس البالغة، للزمخشري، تحقيق: محمد باسل عيون السود، الناشر: دار الكتب 
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9 
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10 
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سعودية ، البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، المملكة العربية ال
 هـ1420الطبعة: األولى، 
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األشباه و النظائر للسيوطي، تحقيق د/ عبد العال سالم مكرم، طبعة مؤسسة الرسالة، 

 الطبعة األولى .
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19 
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20 
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 م1999 -هـ 1420القاهرة الطبعة: األولى، 

21 
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22 
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24 
االقتراح في علم أصول النحو للسيوطي، تحقيق د/حمدي عبد الفتاح مصطفى، 

 م . 2001 -هـ 1422لثانية الطبعة ا -القاهرة

االقتضاب في شرح أدب الكتاب للبطليوسي، تحقيق / مصطفى السقا، د/ حامد عبد  25
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26 
أمالي ابن الحاجب دراسة وتحقيق: د. فخر صالح سليمان قدارة، الناشر: دار عمار 
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33 
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34 
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35 
اإليضاح في شرح المفصل البن الحاجب، تحقيق د/ موسى بنان العليلي، مطبعة 

 العاني، بغداد 
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 الطبعة: األولى .
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 لبنان، الطبعة الثانية. -بيروت 

39 
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م 1986 -هـ 1407لبنان، الطبعة األولى  -بيروت  -طبعة دار الغرب اإلسالمي 
. 
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41 
هـ( 817ب العزيز ،للفيروزابادى )المتوفى: البصائر ذوي التمييز في لطائف الكتا

لجنة إحياء  -تحقيق: محمد علي النجار، الناشر: المجلس األعلى للشئون اإلسالمية 
 التراث اإلسالمي، القاهرة

42 
البصائر والذخائر، ألبي حيان التوحيدي، المحقق: د/ وداد القاضي، الناشر: دار 

 م 1988 -هـ  1408بيروت الطبعة: األولى،  –صادر 

43 
بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للسيوطي، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم، 

 م .1964هـ 1384بيروت الطبعة األولى  -المكتبة العصرية، صيدا 

البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة، للفيروز آبادى الناشر: دار سعد الدين للطباعة  44
 م2000 -هـ1421: األولى والنشر والتوزيع الطبعة

45 
البيان في إعراب غريب القرآن ألبي البركات األنباري، تحقيق د/ طه عبد الحميد 

هـ،  1390طه، مراجعة مصطفى السقا، نشر الهيئة المصرية العامة للتأليف والنشر، 
 م 1970

46 
ة هـ(، المحقق: مجموع1205تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي )المتوفى: 

 من المحققين الناشر: دار الهداية

47 
تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ألبي المحاسن التنوخي، 
تحقيق: الدكتور عبد الفتاح محمد الحلو..الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع 

 واإلعالن، القاهرة

48 
طفى علي الدين، طبعة دار التبصرة و التذكرة للصيمري، تحقيق د/ فتحي أحمد مص

 الفكر دمشق، الطبعة األولى .

49 
التبيان في إعراب القرآن ألبي البقاء العكبري، تحقيق / علي محمد البجاوي، 

111396 ،1976  . 

50 
التبيين عن مذاهب النحويين البصريين والكوفيين، للعكبري، تحقيق: د. عبد الرحمن 

  -هـ 1406مي الطبعة: األولى، العثيمين الناشر: دار الغرب اإلسال

51 
لبنان الطبعة: األولى، -التذكرة الحفاظ للذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

 م1998 -هـ1419

تذكرة النحاة ألبي حيان األندلسي، تحقيق د/ عفيف عبد الرحمن، طبعة مؤسسة  52
 الطبعة األولى . -بيروت  -الرسالة 

بي حيان األندلسي، تحقيق د/ حسن هنداوي، طبعة دار القلم، التذييل و التكميل أل 53
 دمشق، الطبعة األولى .
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54 
تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد البن مالك، تحقيق / محمد كامل بركات، نشر دار 

 م .1967 -هـ 1387الكاتب العربي للطباعة والنشر 

55 
الفتاح بحيري إبراهيم  التصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري، تحقيق عبد

 م . 1997 -هـ  1408الطبعة األولى 

56 
التعريفات للشريف الجرجاني، طبعة دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة 

 األولى .

57 
التعليقة على كتاب سيبويه للفارسي، تحقيق د/ عوض بن حمد القوزي، مطبعة 

 م. 1990 -هـ 1410األمانة القاهرة، الطبعة األولى 
 م . 1981 -هـ 1401التكملة ألبي علي الفارسي، تحقيق د/ كاظم بحر المرجان  58

59 
التنبيه على شرح مشكالت الحماسة البن جني ، تحقيق أ.د/ حسن محمود  هنداوي 

 طبعة وزارة األوقاف و الشئون اإلسالمية بدولة الكويت ، الطبعة األولى .

60 
لف: محمد بن إسماعيل بن صالح بن محمد شرح الجامع الصغير المؤ  التنوير

الحسني( المحقق: د. محمد إسحاق محمد إبراهيم الناشر: مكتبة دار السالم، الرياض 
 الطبعة: األولى.

 بيروت، ط أولى –ابن حجر العسقالني، الناشر : دار الفكر  -تهذيب التهذيب  61

62 
القضاعي، تحقيق : د. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، ليوسف بن عبد الرحمن 

 بيروت، الطبعة: األولى. –بشار عواد معروف الناشر: مؤسسة الرسالة 

63 
تهذيب اللغة لألزهري، تحقيق / محمد عوض مرعب، طبعة دار إحياء التراث 

 العربي، بيروت، طبعة أولى .
 التوطئة ألبي علي الشلوبين، تحقيق د/ يوسف أحمد المطوع / جامعة الكويت 64

65 
الثقات، لمحمد بن حبان الدارمي طبع بإعانة: وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية، 

= ه 1393الناشر: دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند الطبعة: األولى، 
1973 

66 
هـ( المحقق: أحمد محمد شاكر 310جامع البيان في تأويل القرآن، للطبري )المتوفى: 

شاكر الناشر: مؤسسة الرسالة  -هـ  1420سسة الرسالة الطبعة: األولى، الناشر: مؤ 
 -هـ  1420الطبعة: األولى، 

67 
براهيم أطفيش،  الجامع ألحكام القرآن = تفسير القرطبي، تحقيق : أحمد البردوني وا 

 م 1964 -هـ 1384القاهرة، الطبعة : الثانية،  –الناشر : دار الكتب المصرية 
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68 
لبنان  -بيروت  -حكام القرآن للقرطبي، طبعة دار إحياء التراث العربي الجامع أل
 م . 1965

69 
الجدول في إعراب القرآن الكريم ،لمحمود بن عبد الرحيم صافي )المتوفى: 

مؤسسة اإليمان، بيروت ، الطبعة: الرابعة،  -هـ(الناشر: دار الرشيد، دمشق 1376
 هـ 1418

 حمد مرسي الخولي، طبعة عالم الكتب بيروت .الجليس الصالح تحقيق د/ م 70

71 
الجمل في النحو للخليل بن أحمد تحقيق د/ فحر الدين قباوة، مؤسسة الرسالة 

 م .1987 -هـ  1407بيروت، الطبعة الثانية  -للطباعة والنشر 

72 
هـ  1417الجمل في النحو للزجاجي، تحقيق / علي توفيق الحمد، الطبعة الخامسة 

 م. 1996

73 
جمهرة اللغة، البن دريد األزدي، المحقق: رمزي منير بعلبكي، الناشر: دار العلم 

 م.1987بيروت الطبعة: األولى،  –للماليين 

74 
األستاذ -الجنى الداني في حروف المعاني، للمرادي، المحقق: د فخر الدين قباوة 

بعة: األولى، لبنان الط –محمد نديم فاضل الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت 
 م 1992 -هـ  1413

جواهر األدب في معرفة كالم العرب لعالء الدين اإلربلي، تحقيق د/ حامد أحمد نيل،  75
 م .1984 -هـ 1404توزيع مكتبة النهضة المصرية 

76 
الجواهر الحسان في تفسير القرآن، للثعالبي، المحقق: الشيخ محمد علي معوض 

بيروت،  –د، الناشر: دار إحياء التراث العربي والشيخ عادل أحمد عبد الموجو 
 هـ 1418 -الطبعة: األولى 

77 
 -الجواهر المضية في طبقات الحنفية، للقرشي الناشر: مير محمد كتب خانه 

 كراتشي.

حاشية الشهاب على تفسير البيضاوي، المسماة: عناية القاضى وكفاية الراضى على  78
 بيروت –خفاجي، طبعة دار النشر: دار صادر تفسير البيضاوي، لشهاب الدين ال

 حجة القراءات ، ألبي زرعة ، تحقيق / سعيد األفغاني ، الناشر: دار الرسالة. 79

80 
الحجة في القراءات السبع، المؤلف: الحسين بن أحمد بن خالويه، أبو عبد هللا 

 –لشروق هـ(، المحقق: د. عبد العال سالم مكرمة، الناشر: دار ا370)المتوفى: 
 هـ 1401بيروت، الطبعة: الرابعة، 

عبد الحليم  -الحجة في علل القراءات السبع للفارسي، تحقيق /علي النجدي ناصف  81
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 م .  1983-هـ 1403النجار، عبد الفتاح شلبي، الطبعة الثانية 

الحلل في إصالح الخلل، البن السيد البطليوسي، تحقيق سعيد عبد الكريم سعودي،  82
 الطليعة للنشر و التوزيع .دار 

حياة الحيوان الكبرى، ألبي البقاء، الشافعي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت  83
 هـ 1424الطبعة: الثانية، 

84 
الحيوان للجاحظ، تحقيق / عبد السالم محمد هارون، طبعة مكتبة ومطبعة مصطفى 

 . م 1988الطبعة الثانية  -البابي الحلبي وأوالده بمصر 

85 
خزانة األدب، تحقيق د/ عبد السالم هارون، مطبعة المدني، الخانجي، الطبعة الثالثة 

. 

86 
الخصائص البن جني، تحقيق / محمد علي النجار، طبعة الهيئة المصرية العامة 

 م . 1986 -هـ 1406للكتاب 

87 
محمد الدر المصون في علوم الكتاب المكنون للسمين الحلبي، تحقيق / د/ أحمد 

 الخراط، الناشر دار القلم / دمشق .
 بيروت –الدر المنثور، للسيوطي، الناشر: دار الفكر  88

89 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة البن حجر العسقالني، تحقيق / محمد عبد 

صيدر اباد/ الهند الطبعة:  -المعيد ضان الناشر: مجلس دائرة المعارف العثمانية 
 الثانية، 

90 
الدرر اللوامع على همع الهوامع للشنقيطي، وضع حواشيه، محمد باسل عيون السود، 

 طبعة دار الكتب العلمية، بيروت لبنان، الطبعة األولى .

91 
ديوان ابن الرومي، تحقيق / أحمد حسن بسج، ط دار الكتب العلمية لبنان بيروت 

 الطبعة الثالثة .

92 
الغزي، تحقيق سيد كسروي حسن الناشر: دار الكتب  ديوان اإلسالم، لشمس الدين بن

 م 1990 -هـ  1411لبنان الطبعة: األولى،  –العلمية، بيروت 

93 
م، 1971 -هـ  1391ديوان األخطل، تحقيق د / فخر الدين قباوة، الطبعة األولى 

 بيروت  -م، منشورات دار األفق 1979 -هـ 1399الطبعة الثانية 

94 
ح مهدي محمد ناصر الدين،طبعة دار الكتب العلمية ، بيروت ، ديوان األخطل، شر 

 لبنان ، الطبعة الثانية .

ديوان األعشى الكبير،تحقيق د/ محمد حسين ،المطبعة النموذجية، الناشر مكتبة  95
 الجماميز .
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 م.1980هـ 1401بيروت  -ديوان الراعي النميري، تحقيق / راينهرت فاييرت  96

 بيروت . -تحقيق د/ عزة حسن، مكتبة دار الشرق  ديوان العجاج، 97

 بيروت .  -ديوان الفرزدق، تحقيق / كرم البستاني، طبعة دار صادر  98

 م .1961 -هـ  1381بيروت  -ديوان القتال الكالبي، تحقيق إحسان عباس  99

100 
الطبعة  ديوان النابغة الذبياني، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار المعارف،

 الثانية .

101 
ديوان أبي النجم العجلي ، تحقيق د/ محمد أديب عبد الواحد جمران، مطبوعات 

 مجمع اللغة العربية بدمشق ، 

102 
ديوان أمية بن أبي الصلت، جمع وتحقيق د/ سميع جميل الجبيلي طبعة دار صادر 

 بيروت، الطبعة األولى .

 -هـ  1384د يوسف نجم، طبعة بيروت ديوان أوس ابن حجر، تحقيق د/ محم 103
 م 1964

ديوان تأبط شرا، شرح عبد الرحمن المصطاوي، طبعة دار المعرفة، بيروت، لبنان،  104
 الطبعة األولى

 م . 1964 -هـ 1384ديوان جرير، تحقيق / كرم البستاني، طبعة بيروت  105

هـ  1384ر، الطبعة الثانية ديوان ذي الرمة، طبعة المكتب اإلسالمي للطباعة و النش 106
 م . 1964

107 
ديوان رؤبة بن العجاج، تصحيح وترتيب / وليم بن الورد البروسي، الطبعة األولى 

 م بيروت .    1979

108 
ديوان طفيل الغنوي، تحقيق حسان فالح أوغلي، طبعة دار صادر بيروت، الطبعة 

 األولى .
 بيروت . -ديوان عنترة، دار صادر  109

110 
بيروت،  -ديوان قيس ابن الخطيم، تحقيق د / ناصر الدين األسد، دار صادر 

 م .   1967 -هـ1387الطبعة الثانية 
 م .1995 -هـ 1416ديوان كثير عزة، شرح / قدري مايو، بيروت الطبعة األولى  111

112 
بغداد،  -ديوان كعب بن مالك، تحقيق / سامي مكي العاني، طبعة دار المعارف 

 م .  1966هـ،  1386الطبعة األولى، 
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 هـ .  1386 -م 1966ديوان لبيد بن ربيعة، طبع سنة  113

الرد على النحاة البن مضاء، تحقيق دم محمد إبراهيم، دار االعتصام الطبعة األولى  114
. 

رسالة اإلظهار من كتاب " جملة النحو " المشتمل على : كافية ابن الحاجب، رسالة  115
 ار ، رسالة العوامل "  مركز جمعة الماجد للثقافة و التراث ، دبي اإلظه

116 
رصف المباني في شرح حروف المعاني للمالقي، تحقيق / أحمد محمد الخراط، 

 دمشق . -مطبوعات مجمع اللغة العربية 

117 
روح البيان، ألبي الفداء إسماعيل حقي بن مصطفى اإلستانبولي الحنفي الناشر: دار 

 بيروت. –ر الفك

118 
زاد المسير في علم التفسير البن الجوزي، المحقق: عبد الرزاق المهدي، الناشر: دار 

 هـ 1422 -بيروت الطبعة: األولى  –الكتاب العربي 

119 
زهر اآلداب وثمر األلباب، ألبي إسحاق الحصري القيرواني الناشر: دار الجيل، 

 بيروت

120 
عبد العزيز الميمني، طبعة لجنة التأليف والترجمة سمط الآللي للقالي، تحقيق / 

 م . 1936 -هـ 1354والنشر 

 -بيروت  -سنن ابن ماجه، تحقيق / محمود محمد محمود، دار الكتب العلمية  121
 م .1998 -هـ  1419لبنان، الطبعة األولى 

ابي سنن الترمذي تحقيق أحمد فؤاد شاكر، إبراهيم عطوة عوض، مطبعة مصطفى الب 122
 الحلبي، القاهرة، طبعة ثانية .

123 
سنن أبي داود السجستاني، تحقيق د/ عبد القادر عبد الخير، د/ سيد محمد سيد، أ/ 

 القاهرة . -سيد إبراهيم، طبعة دار الحديث 

124 
سير أعالم النبالء، للذهبي، تحقيق :مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب 

 الرسالة الطبعة : الثالثة .األرناؤوط الناشر : مؤسسة 

125 
شذرات الذهب في أخبار من ذهب البن العماد العكري الحنبلي، تحقيق: محمود 
 –األرناؤوط خرج أحاديثه: عبد القادر األرناؤوط، الناشر: دار ابن كثير، دمشق 

 م 1986 -هـ  1406بيروت الطبعة: األولى، 

هـ 1253شام، طبعة بوالق مصر القاهرة شذور الذهب في معرفة كالم العرب البن ه 126
 . 

شرح " شواهد اإليضاح للفارسي " البن بري، تحقيق د/ عيد مصطفى درويش،  127
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 -1405مراجعة د/ محمد مهدي عالم، طباعة الهيئة العامة للشئون األميرية 
1985  . 

128 
ميد، مطابع شرح ابن الناظم على األلفية، تحقيق د/ عبد الحميد السيد محمد عبد الح

 بيروت . -دار الجبل 

129 
الجمهورية  -شرح ابن عصفور على جمل الزجاجي، تحقيق د / صاحب أبو جناح 

 م .1982 -هـ 1402وزارة األوقاف والشئون الدينية  -العراقية 

130 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد الناشر 

 .دار الفكر، سوريا 
 شرح ابن يعيش على المفصل، طبعة بيروت . 131

132 
لبنان  -شرح األشموني على ألفية ابن مالك، الناشر: دار الكتب العلمية بيروت

 مـ1998 -هـ1419الطبعة: األولى 
 شرح التسهيل البن مالك، تحقيق / عبد الرحمن السيد، محمد بدوي المختون . 133

134 
تحقيق/  د. إبراهيم بن سليمان البعيمي، الناشر: مكتبة شرح التصريف ،للثمانيني ، 

 الرشد ، الطبعة: األولى.

135 
 -محمد الزفزاف  -شرح الرضي على الشافية، تحقيق األساتذة/ محمد نور الحسن 

بيروت  -م  1975 -هـ 1395محمد محي الدين عبد الحميد، دار الكتب العلمية 
 لبنان . 

136 
، تحقيق / يوسف حسن عمر، طبعة منشورات جامعة قار شرح الرضي على الكافية

 م . 1978 -هـ 1398يونس 

137 
شرح الكافية الشافية البن مالك، المحقق: عبد المنعم أحمد هريدي، الناشر: جامعة أم 

حياء التراث اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات  القرى مركز البحث العلمي وا 
 ولىاإلسالمية مكة المكرمة الطبعة: األ

شرح المفصل للزمخشري، البن يعيش قدم له: الدكتور إميل بديع يعقوب، الناشر:  138
 م 2001 -هـ  1422لبنان الطبعة: األولى،  –دار الكتب العلمية، بيروت 

أحمد يوسف دقاق، طبعة  -شرح أبيات المغني للبغدادي، تحقيق / عبد العزيز رباح  139
 م .1975 -هـ 1395طبعة األولى دمشق، ال -دار المأمون للتراث 

شرح أبيات سيبويه ألبي جعفر النحاس، تحقيق د/ وهبة متولي عمر، الطبعة األولى  140
 م .1985 -هـ 1405
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 هـ(540شرح أدب الكاتب البن قتيبة، ألبي منصور ابن الجواليقى )المتوفى:  141

الخرنجي، الطبعة شرح ألفية ابن معط، تحقيق د/ علي موسى الشوملي، مطبعة  142
 األولى .

شرح ديوان الحماسة للمرزوقي، نشره أحمد أمين و عبد السالم هارون، طبعة دار  143
 الجيل بيروت، الطبعة األولى .

144 
شرح ديوان الفرزدق، شرح إيليا الحاوي ، منشورات دار الكتاب اللبناني ، مكتبة 

 المدرسة ، بيروت ، لبنان ، الطبعة األولى .
 شرح ديوان جرير، تحقيق محمد إسماعيل الصاوي . 145

146 
شرح ديوان جرير، شرح  محمد إسماعيل عبد هللا الصاوي ، مطبعة الصاوي، الطبعة 

 األولى .

147 
شرح ديوان جرير،شرح  محمد إسماعيل عبد هللا الصاوي ، مطبعة الصاوي، الطبعة 

 األولى .

148 
الناشر دار الكتاب العربي، بيروت، طبعة أولى  شرح ديوان عنترة، للخطيب التبريزي،

. 

149 
شرح شواهد المغني للسيوطي، تحقيق الشيخ / محمد محمود الشنقيطي، نشر دار 

 لبنان . -بيروت  -مكتبة الحياة 

150 
شرح قطر الندى وبل الصدى، البن هشام، المحقق: محمد محيى الدين عبد الحميد، 

 ادية عشرة. الناشر: القاهرة، الطبعة: الح

شرح نهج البالغة، البن أبي الحديد، المحقق : محمد أبو الفضل إبراهيم، الناشر :  151
 دار احياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه

شفاء العليل في إيضاح التسهيل للسلسيلي، تحقيق د/ الشريف عبد هللا علي،  152
 ألولى .المطبعة الفيصلية، مكة المكرمة، الطبعة ا

153 

شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، لنشوان بن سعيد الحميرى اليمني تحقيق 
د يوسف محمد عبد هللا،  -مطهر بن علي اإلرياني  -د حسين بن عبد هللا العمري 

سورية(،  -لبنان(، دار الفكر )دمشق  -الناشر: دار الفكر المعاصر )بيروت 
 م 1999 -هـ  1420الطبعة: األولى، 

شواهد التوضيح والتصحيح لمشكالت الجامع الصحيح ، البن مالك، تحقيق /  154
 هـ 1405الدكتور طه محسن ، الناشر: مكتبة ابن تيمية ، الطبعة: األولى، 
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 م .    1977الصاحبي البن فارس ن تحقيق / السيد أحمد صقر، القاهرة  155

هري ، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجو  156
 بيروت ، الطبعة: الرابعة . –،الناشر: دار العلم للماليين 

 -الصحاح للجوهري، تحقيق / أحمد عبد الغفور عطار، طبعة دار العلم للماليين  157
 م .1956 -هـ 1376بيروت الطبعة األولى 

 ار إحياء التراث العربي صحيح مسلم، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، الناشر د 158

هـ  1402ضرائر الشعر البن عصفور تحقيق السيد / إبراهيم محمد، الطبعة الثانية  159
 م، دار األندلس للطباعة . 1982 -

160 
ضرورة الشعر للسيرافي، تحقيق د/ رمضان عبد التواب، دار النهضة العربية للطباعة 

 والنشر، بيروت.

161 
المسالك، المؤلف: محمد عبد العزيز النجار الناشر:  ضياء السالك إلى أوضح

 م2001 -هـ 1422مؤسسة الرسالة، الطبعة: األولى 
 بيروت . -الطبقات الكبرى البن سعد، طبعة دار صادر  162

163 
طبقات النحويين واللغويين للزبيدي، تحقيق / محمد أبو الفضل إبراهيم، طبعة دار 

 م  1973القاهرة  -المعارف 

164 
طبقات فحول الشعراء البن سالم الجمحي، تحقيق محمود محمد شاكرالناشر: دار 

 جدة -المدني 

165 
العبر في خبر من غبر، للذهبي، المحقق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني 

 بيروت -زغلول، الناشر: دار الكتب العلمية 
 لندن .العقد الثمين في ديوان  أشعار الستة الجاهليين طبعة  166

167 
العقد الفريد ،البن عبد ربه األندلسي، الناشر دار إحياء التراث العربي، بيروت 

 /لبنان.

168 
إبراهيم اإلبياري،  -أحمد الزين  -العقد الفريد البن عبد ربه، تحقيق / أحمد أمين 

 م الطبعة الثانية. 1965 -هـ 1384طبعة مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

169 
لعين للخليل بن أحمد، تحقيق / د. مهدي المخزومي و د. إبراهيم السامرائي، طبعة ا

 -هـ  1408بيروت، الطبعة األولى  -منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات 
 م .    1988

 -عيون األخبار البن قتيبة، شرح / د /يوسف علي طويل، دار الكتب العلمية  170
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 م.1998 -هـ 1418لبنان  -بيروت 

 غاية النهاية في طبقات القراء، البن الجزري، مكتبة ابن تيمية.  171

172 
غريب الحديث ، للخطابي،تحقيق: عبد الكريم إبراهيم الغرباوي، وخرج أحاديثه: عبد 

 م1982 -هـ 1402القيوم عبد رب النبي ،الناشر: دار الفكر ،الطبعة: 

الناشر : دار الكتب العلمية السنة : غريب القرآن البن قتيبة، تحقيق : أحمد صقر  173
 م 1978 -هـ  1398

الفاخر للمفضل الضبي، طبعة الهيئة المصرية للكتاب .عبد العليم الطحاوي، محمد  174
 علي النجار، الهيئة المصرية للكتاب . الطبعة األولى .

175 
عبد فتح الباري بشرح صحيح البخاري البن حجر العسقالني، إشراف د.عبد العزيز 

 -بيروت  -محب الدين الخطيب، طبعة دار المعرفة  -محمد فؤاد عبد الباقي  -هللا 
 لبنان .

176 
فتح القدير للشوكاني، الناشر دار ابن كثير، دار الكلم الطيب، دمشق بيروت، طبعة 

 أولى .

فرحة األديب، ألبي محمد األعرابي، تحقيق د/ محمد علي سلطاني، طبعة دار  177
 .النبراس 

 هـ .1403 -م 1983القاهرة  -الفروق في اللغة ألبي هالل العسكري  178

الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب الهمذاني، تحقيق: دكتو/  فهمي حسن النمر  179
 ودكتور / فؤاد علي مخيمر ، طبعة دار الثقافة ،الدوحة ، الطبعة األولى .

منتجب الهمذاني، تحقيق: محمد نظام الدين الفتي ِّح، الفريد في إعراب القرآن المجيد لل 180
 هـ1427مكتبة دار الزمان المدينة المنورة 

 القاهرة .     -الفصيح لثعلب، تحقيق / د. عاطف مدكور، طبعة دار المعارف  181

 إيران . -الفهرست البن النديم، تحقيق / رضا تجدد، طبعة طهران  182

183 
، تحقبق د/ حاتم صالح الضامن ،  29/ 1ير الكلمات الغريبة الفوائد العجيبة في تفس

 طبعة دار الرائد العربي، بيروت لبنان طبعة أولى . 

في اللهجات العربية إلبراهيم أنيس األستاذ، بدار العلوم الناشر مكتبة األنجلو  184
 المصرية، مطبعة أبناء وهبة حسان، الطبعة األولى ، 

السيد شحاته، دار  -المبرد، تعليق / محمد أبي الفضل إبراهيم  الكامل ألبي العباس 185
 نهضة مصر للطبع والنشر .
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186 
القاهرة، -كتاب الشعر للفارسي، تحقيق د/ محمود محمد الطناحي، مطبعة المدني 

 م .1988 -هـ 1408الطبعة األولى 
 ت .بيرو  -كتاب سيبويه، تحقيق / عبد السالم هارون، طبعة دار الجيل  187

الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل للزمخشري  188
 طبعة دار الكتاب العربي بيروت .   

189 
كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، لحاجي خليفة أو الحاج خليفة، الناشر: 

 بغداد . -مكتبة المثنى 

190 
ي، ألبي البقاء الحنفي المحقق: عدنان الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغو 

 بيروت -محمد المصري الناشر: مؤسسة الرسالة  -درويش 

191 

كنز العمال في سنن األقوال واألفعال المؤلف: عالء الدين علي بن حسام الدين ابن 
قاضي خان القادري الشاذلي الهندي البرهانفوري ثم المدني فالمكي الشهير بالمتقي 

صفوة السقا الناشر: مؤسسة  -هـ(، المحقق: بكري حياني 975فى: الهندي )المتو 
 الرسالة الطبعة: الطبعة الخامسة. 

192 
الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة المعروف بـ )التذكرة في األحاديث المشتهرة( 

 –،للزركشي ، المحقق: مصطفى عبد القادر عطا، الناشر: دار الكتب العلمية 
 م1986 -هـ  1406ة: األولى، بيروت ،الطبع

193 
لباب اآلداب، ألبي المظفر مؤيد الدولة مجد الدين أسامة بن بن منقذ الكناني، 
 1407المحقق: أحمد محمد شاكر، الناشر: مكتبة السنة، القاهرة، الطبعة: الثانية، 

 م 1987 -هـ 

194 
ليمات، طبعة دار اللباب في علل البناء و اإلعراب للعكبري، تحقيق غازي مختار ط

 الفكر بيروت .

195 
اللباب في علوم الكتاب البن عادل المشقي، الناشر دار الكتب العلمية، بيروت 

 لبنان، طبعة أولى .
 بيروت الطبعة: الثالثة  –لسان العرب البن منظور الناشر: دار صادر  196

197 
مد أحمد حسب هللا لسان العرب البن منظور، المحقق : عبد هللا علي الكبير و مح

 وهاشم محمد الشاذلي، دار النشر : دار المعارف، القاهرة.

198 
هـ( المحقق: إبراهيم بن سالم 720اللمحة في شرح الملحة، البن الصائغ )المتوفى: 

الصاعدي، الناشر: عمادة البحث العلمي بالجامعة اإلسالمية، المدينة المنورة، 
 م2004هـ/1424: األولى، المملكة العربية السعودية الطبعة
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199 
 –اللمع في العربية، البن جني المحقق: فائز فارس الناشر: دار الكتب الثقافية 

 الكويت.

200 
مجاز القرآن ألبي عبيدة معمر بن المثنى، تعليق / محمد فؤاد سركين، طبعة مؤسسة 

 الطبعة الثانية .  -بيروت  -الرسالة

201 
ب، تحقيق / عبد السالم محمد هارون . طبعة دار مجالس ثعلب ألبي العباس ثعل
 المعارف بمصر طبعة ثانية 

202 
المجتبى من مشكل إعراب القرآن تأليف :أ. د. أحمد بن محمد الخراط، أبو بالل ، 

 هـ 1426الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة المنورة

203 
لدين عبد الحميد، الناشر دار المعرفة، بيروت مجمع األمثال للميداني، تحقيق محيي ا

. 

204 
مجمل اللغة البن فارس، دراسة وتحقيق: زهير عبد المحسن سلطان، دار النشر: 

  1986 -هـ  1406 -بيروت، الطبعة الثانية  –مؤسسة الرسالة 

م المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، البن عطية األندلسي، المحقق: عبد السال 205
 بيروت الطبعة: األولى –عبد الشافي محمد، الناشر: دار الكتب العلمية 

د. حسين نصار، مكتبة الحلبي،  -المحكم البن سيده، تحقيق / مصطفى السقا  206
 م . 1993 -هـ 1377الطبعة األولى 

 المختصر في شواذ القرآن من كتب البديع البن خالويه، مكتبة المتنبي ، القاهرة  207

 بيروت . -المخصص البن سيده، المكتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر  208

 المدارس النحوية د/ شوقي ضيف، الناشر: دار المعارف 209

210 
مرآة الجنان وعبرة اليقظان في معرفة ما يعتبر من حوادث الزمان، ألبي محمد 

 –علمية، بيروت اليافعي، وضع حواشيه: خليل المنصور، الناشر: دار الكتب ال
 م 1997 -هـ  1417لبنان، الطبعة: األولى، 

211 
علي  -المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي، تحقيق، محمد أحمد جاد المولى 

 محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية . -محمد البجاوي 

212 
مل بركات، جامعة أم المساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل، تحقيق د/ محمد كا

 القرى، طبعة دار المدني للطباعة و النشر و التوزيع .

213 
المسائل البصريات للفارسي، تحقيق د/ محمد الشاطر، مطبعة المدني الطبعة األولى 

. 
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214 
المسائل البغداديات للفارسي، تحقيق / صالح الدين عبد هللا السنكاوي، مطبعة 

 العاني، بغداد .

215 
ئل العسكرية للفارسي، تحقيق د / محمد الشاطر، مطبعة المدني، الطبعة المسا

 األولى 

216 
المسائل المنثورة للفارسي، تحقيق / مصطفى الحدري، مطبوعات مجمع اللغة العربية 

 بدمشق. 

217 
بيروت  –المستقصى في أمثال العرب، للزمخشري، الناشر: دار الكتب العلمية 

 م1987الطبعة: الثانية، 

218 
المسند اإلمام أحمد، تحقيق شعيب األرناؤوط، ، عادل مرشد، طبعة مؤسسة الرسالة، 

 طبعة أولى .

219 
أحمد محمد شاكر، طبعة  -المسند لإلمام أحمد بن حنبل، شرح / حمزة أحمد الزين 

 م.1995 -هـ 1416القاهرة، الطبعة األولى  -دار الحديث 

ة و تحقيق : يوسف الشيخ محمد، الناشر: المكتبة المصباح المنير للمقري، دراس 220
 العصرية.

معاني القرآن لألخفش تحقيق د/ هدى محمود قراعة، ط/ مكتبة الخانجي بالقاهرة،  221
 الطبعة األولى .

222 
معاني القرآن للفراء، تحقيق / أحمد يوسف نجاتي، محمد علي النجار طبعة الهيئة 

 المصرية العامة للكتاب.

223 
عاني القرآن وا عرابه للزجاج، تحقيق د/ عبد الجليل عبده شلبي، طبعة دار الحديث، م

 مـ . 1994هـ،  1414القاهرة ن 

224 
معجم الشيوخ الكبير للذهبي، المحقق: الدكتور محمد الحبيب الهيلة، الناشر: مكتبة 

 م 1988 -هـ  1408السعودية الطبعة: األولى،  -الصديق، الطائف 

225 
القراءات القرآنية، إعداد / د. أحمد مختار عمر، د.عبد العال سالم مكرم، معجم 

 الطبعة الثالثة . -طبعة عالم الكتب 

226 
المعجم المفصل في شواهد النحو الشعرية، إعداد د / إميل بديع يعقوب، دار الكتب 

 م . 1992 -هـ 1413لبنان، الطبعة األولى  -العلمية بيروت 

ن : تراجم مصنفي الكتب العربية لعمر رضا كحالة، طبعة دار إحياء معجم المؤلفي 227
 بيروت .  -التراث العربي 

معجم ديوان األدب ،للفارابي، تحقيق: دكتور أحمد مختار عمر ،مراجعة: دكتور  228
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 إبراهيم أنيس ، طبعة: مؤسسة دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر، القاهرة.

229 
ر على الطبقات واألعصار، للذهبي، الناشر: دار الكتب العلمية معرفة القراء الكبا
 م . 1997 -هـ 1417الطبعة: األولى 

مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشام، تحقيق / عبد اللطيف محمد الخطيب،  230
 السلسلة التراثية ، طبعة الكويت، الطبعة األولى .

م، تحقيق / محمد محي الدين عبد مغني اللبيب عن كتب األعاريب البن هشا 231
 بيروت . -الحميد، طبعة دار صادر 

232 
بيروت الطبعة:  –مفاتيح الغيب، لفخرالدين الرازي، الناشر: دار إحياء التراث العربي 
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 ملخص الرسالة
هذا البحث يتضمن آراء سيبويه النحوية والصرفية في كتاب الفريد في إعراب 

 :وفي هذا البحث،  في الجزءين األول والثاني الفرآن المجيد للمنتجب الهمذاني  
النحوية والصرفية في هذا الجزء من الفريد؛ سيًرا على  يبويهآراء سجمع  -أ

 نهج الباحثين وخادمي اللغة ومحبيها.
تحقيق ما ورد في هذا الجزء من الفريد من آيات قرآنية وأحاديث نبوية،  – ب

وتخريج ما ورد من أبيات شعرية، وترجمة ما غلب على ظني عدم شهرته من 
 أسماء العلماء.

ئل النحوية والصرفية الواردة، وتوثيق آراء وخالفات النحاة بحث المسا -  ج
 فيها توضيًحا وتنقيًحا.... 

 خمًسا وثالثين مسألة من الجزء موطن الدراسـة.  تعَجمَ  -د 
في خاتمة البحث أهم النتائج التي توصلت إليها من خالل البحث  -هـ

 والدراسة في المسائل.
 :ذا البحثأما عن موقف الهمذاني في مسائل ه** 

فنجده موافقًا لسيبويه يدور معه حيث دار ، و يبدأ بعرض رأيه ، فنجده  يبدأ  
برأي سيبويه و من وافقه ثم يعدد بعد ذلك  سائر اآلراء و ذلك في عشرين مسألة 

 هي : 
 چٺٿٿٿٿ چ :تعالى قوله في اإلعراب توجيه 

  المتصل المجرور الضمير على العطف   

 المبتدأ خبر على الفاء دخول حكم 

   " الخالف في وزن " أشياء 
  )ل " الخالف في حقيقة )ما( ووجه ارتفاع )وصال الخالف في أصل " أو 

 في قول الشاعر: صددت فأطولت.. 
   . " الخالف في اشتقاق " ناس 
  . " أصل " إياك " أصل كلمة " شيطان 
 . تعدي الفعل " حذر" و لزومه 



 ين الحال و صاحبه .وقوع ضمير الفصل ب 
  " نوع الالم في قوله تعالى: " و إن وجدنا أكثرهم لفاسقين 
 -.   "وصف " اللهم 
  "تذكير" عشر 
 . زيادة " من " في الواجب 
  "توجيه اإلعراب في " هذا صراط ربك مستقيمًا 
 . " إعمال " إْن" عمل " ليس 
 . " أصل " اللهم 
 ويقول : والقول ما قالت حذام ، كما في مسائل: تارة يثني على سيبويه و  -2
 . " نصب " صبغة 
 . قبل استيفاء خبرها "  العطف على اسم " إن 
 " ووصف " اللهم 

 وأخرى يؤكد على اختياره كما في: -3 
  " مسألة " إياك 
  " وعلة ضم واو " اشتروا 
 و مرة يقتصر على رأي سيبويه  كما في: -4
  ية .العوامل المعنو 
 . رافع المبتدأ 

 


